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Het VSO van dit brinnummer is georganiseerd op een andere locatie, in het Heliomare College Alkmaar.
Het VSO van dit brinnummer is georganiseerd in het Heliomare College Heemskerk.
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Voorwoord

Kinderen en jongeren die iets extra’s nodig hebben om zich te ontwikkelen staan centraal
bij alle medewerkers van Heliomare. Het inspireert om te zien welke betekenis extra
aandacht kan hebben. Wat voor sommige leerlingen buiten Heliomare een kleine stapje
lijkt is voor veel van onze leerlingen een wereld van verschil.
Om de aandacht en zorg te bieden die wij samen met ouders denken dat nodig is, is elke
dag weer een uitdaging. Het is mooi dat we deze uitdagingen in Heemskerk in een nieuw
en goed toegerust gebouw aan kunnen gaan. Ook voor onze scholen in Bergen en
Alkmaar wordt er nu nieuwbouw voorbereid.
Nieuwe huisvesting was en is noodzakelijk gezien de staat van enkele van onze
gebouwen. Maar nieuwe huisvesting is ook noodzakelijk vanwege de groei die Heliomare
tegen alle verwachtingen in doormaakt. De groei, en de toegenomen complexiteit van de
onderwijsvraag vraagt van de onderwijsteams dat zij nieuwe wegen inslaan. Dat zij
creatief en innovatief aan de slag blijven met nieuwe werkvormen en hulpmiddelen om de
ontwikkeling van onze leerlingen maximaal te kunnen faciliteren. Maar ook dat zij aan de
slag gaan om met nieuwe arrangementen uitdagingen zoals het ‘thuiszittersvraagstuk’ het
hoofd te bieden.
Uitdagingen aangaan lukt vaak, maar we zijn nog niet tevreden. Zeker bij Heliomare is
iedere leerling werkelijk uniek in wat hij of zij nodig heeft om de toekomst vorm te kunnen
geven. De grenzen van wat we daarbij kunnen bieden blijven we proberen te verleggen.
We merken dat daar gelukkig steeds meer landelijke support voor ontstaat.
Wijk aan Zee, maart 2019

Raad van Bestuur Heliomare,
P.H.M. Esveld en J. Welmers
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1.

Inleiding

1.1 Doel van het schoolplan
Voor u ligt het schoolplan van de Stichting Heliomare Onderwijs voor de periode 2019 – 2021.
Dit schoolplan is voor de drie scholen vallend onder het bestuur van de Stichting Heliomare
Onderwijs, te weten:
 De Alk, school voor SO, brinnummer 01WX
o Heliomare College Alkmaar (VSO), brinnummer 01WX
 Heliomare onderwijs, school voor SO, brinnummer 01MI
o Heliomare College Heemskerk (VSO), brinnummer 01MI
 De Ruimte, school voor SO en VSO, brinnummer 01LB
In het schoolplan wordt de kwaliteit beschreven van:
- het onderwijskundig beleid.
- het personeelsbeleid.
- de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en verbeterd.
Het schoolplan dient als motor voor onderwijsontwikkeling. Op basis van de strategische
doelstellingen van Heliomare Onderwijs zijn nieuwe beleidsvoornemens, collectieve ambities en
prioriteiten opgesteld.
We geven in dit schoolplan een beeld van hoe we ons onderwijs inrichten, welke middelen we
hierbij inzetten, hoe we het onderwijs organiseren en hoe we ons personeelsbeleid en stelsel van
kwaliteitszorg inzetten. Het schoolplan geeft inzicht in de keuzes die Heliomare Onderwijs maakt
en heeft gemaakt.
Met dit schoolplan willen we onze stakeholders: overheid, inspectie van het onderwijs, bestuur,
partners, maatschappelijke relaties, medewerkers en ouders informeren over wat we als Heliomare
Onderwijs willen bereiken, hoe we dat vorm geven en hoe we ons verantwoorden.
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1.2

Organisatie

Heliomare Onderwijs heeft drie scholen in Noord-Holland:
•
•
•

De Alk, school voor SO en VSO, gevestigd in Alkmaar
Heliomare onderwijs, school voor SO en VSO, gevestigd in Heemskerk.
De Ruimte, school voor SO en VSO, gevestigd in Bergen.

Het VSO van onze scholen Heliomare onderwijs en De Alk noemen we het Heliomare College. Het
Heliomare College Alkmaar valt onder hetzelfde brinnummer als De Alk en het Heliomare College
Heemskerk valt onder Heliomare onderwijs. Onze scholen ontvangen op verschillende locaties
dagelijks zo’n duizend leerlingen van vier tot twintig jaar, van ernstig meervoudig beperkt tot en met
havo leerlingen.
In het belang van kinderen met een beperking, speciale zorg- of onderwijsvraag wil Heliomare
Onderwijs een sterke partner zijn in de samenwerkingsverbanden. De drie scholen vormen één
organisatie, onder de naam Heliomare Onderwijs. Zo maken we gebruik van de kracht en de
goede naam van onze scholen en Heliomare.
Aansluitend aan de splitsing van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de
samenwerkingsverbanden, is onze onderwijsorganisatie gesplitst in speciaal onderwijs (SO) en
een voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
1.2.1 Basis op orde
Na een traject van ontwikkeling en reorganisatie is nu de fase voor vervolg stappen aangebroken.
We noemen deze fase: Basis op orde. Dit betekent dat het bestuur van Heliomare in gesprek is
met de organisatie om de kwaliteit van het onderwijs en de permanente verbetering hiervan ook in
de toekomst te borgen. Het doel is dat het onderwijs beter op de uitdagingen van nu en de
toekomst kan reageren. Wendbaar, naar buiten gericht en aangesloten op de ontwikkelingen uit de
omgeving.
Doel is en blijft om in toenemende mate rondom de klant georganiseerd te zijn.
Hierbij past een besturingsfilosofie waarbij:
 de relatie klant en professional centraal staat;
 de lijnen kort zijn en de wendbaarheid maximaal is;
 de verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd, waarmee de professional
optimale regelvrijheid heeft in de relatie met de klant;
 de ondersteunende diensten te allen tijde ten dienste staan aan het primaire proces;

In de besturingsfilosofie staat beschreven vanuit welke
ideeën we onze organisatie gaan besturen. We noemen
onze klanten medeverantwoordelijk voor het behalen van
hun doelen. Dan zijn wij medeverantwoordelijk voor het
leveren van goed werk, van hoge kwaliteit. Met een platte
organisatie en onze teams als motor, is iedereen bij
Heliomare verantwoordelijk voor zijn eigen aandeel. En
samen zijn we dat voor het geheel. Samen maken we dat
iedereen een waardevolle plek heeft in de samenleving.
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Het managementteam Onderwijs bestaat uit bovenschools managers die de verbindende schakel
zijn tussen bestuurder en de schooldirecteuren. De bestuurder is verantwoordelijk voor de
strategische agenda, en spreekt de doelstellingen af met de managers. De managers werken op
tactisch niveau, de schooldirecteuren op operationeel niveau.
Uitgangspunten voor de toekomst
De optiek is dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd.
Hierdoor kunnen de professionals hun verantwoordelijkheid eenvoudiger waarmaken, maar vooral
ook sneller innoveren en aansluiting realiseren op de wensen vanuit de omgeving. We gaan zoveel
mogelijk talent en financiële middelen in het primaire proces stoppen.
1.2.2 Kernteams
Heliomare Onderwijs legt de verantwoordelijkheden in het hart van de organisatie. Alle
leerkrachten, leraarondersteuners en mentoren zijn lid van een kernteam. In het kernteam zitten
ook de klassenassistenten en leden van de commissie van begeleiding. Een kernteam is de
kleinste multidisciplinaire ondersteunings- en behandeleenheid. Een kernteam wordt
gecoördineerd door een kernteamcoördinator.
Het beoogde doel is dat zowel het onderwijsprogramma als de ondersteuning interdisciplinair
worden ingericht aan de hand van een duidelijk te onderscheiden groep leerlingen. Door uit te
gaan van kernteams krijgen leerlingen en medewerkers maximale ruimte om hun
verantwoordelijkheid voor het leer- en ontwikkelingsproces vorm en inhoud te geven. Hierdoor
hebben leerlingen en medewerkers directe invloed op het uiteindelijke resultaat.
1.3

Typering van de school

De scholen van Heliomare Onderwijs geven speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in NoordHolland op vier locaties. Er wordt onderwijs verzorgt aan leerlingen variërend in de leeftijd van 4 tot
20 jaar.
Plaatsing op één van onze scholen loopt via een samenwerkingsverband primair onderwijs of
voortgezet onderwijs. Indien een leerling niet in de onderwijsprofielen van het reguliere onderwijs
past, geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs af. Deze
toelaatbaarheidsverklaring is landelijk geldig. Daarnaast kan het samenwerkingsverband een
leerling ook bij één van onze scholen plaatsen op basis van een kortdurend arrangement.
Het voortgezet speciaal onderwijs van onze scholen is georganiseerd in het Heliomare College.
Deze naam wordt gebruikt voor de locaties waar voortgezet speciaal onderwijs gegeven wordt in
Heemskerk en Alkmaar.
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1.4

De locaties:

Heliomare Onderwijs, SO
De Velst 1
1963 KL Heemskerk
T: 088 920 80 00

De Alk SO
Van Harenlaan 23
1813 KE Alkmaar
T: 088 920 90 00

Heliomare College Heemskerk
Afdeling Arbeid en Dagbesteding
De Velst 1
1963 KL Heemskerk

Heliomare College Alkmaar
Afdeling Arbeid en Dagbesteding
Amstelstraat 5
1823 EV Alkmaar
T: 088 920 90 60

Heliomare College Heemskerk
Afdeling Vervolgonderwijs
De Velst 1
1963 KL Heemskerk

De Ruimte, SO en VSO
Oudtburghweg 3,
1862 PX Bergen
T: 088 920 91 00

1.4.1 Huisvesting
In het kader van onderwijshuisvesting en passend onderwijs, is het beleid van Heliomare
Onderwijs om leerlingen zo weinig mogelijk kilometers te laten reizen. Naar aanleiding van het
ontwikkelingsperspectief van de leerling, de leerstroom die hier bij past, wordt gekeken welke
locatie van Heliomare Onderwijs het dichtst bij de woonplaats van de leerling is. Passend en
thuisnabij is het streven.
Met betrekking tot het realiseren van een unilocatie voor het SO van De Ruimte en De Alk (KJC
Noord SO) hebben de besturen van de gemeente Heerhugowaard, Heliomare, Aloysius en
Stichting Maatschappelijk Vastgoed een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het
realiseren van een expertisecentrum passend onderwijs in de Vaandel-Zuid te Heerhugowaard.
1.5

Heliomare samenwerking

Heliomare Onderwijs staat in verbinding met de andere bedrijfsonderdelen van Heliomare. Met
name de interdisciplinaire samenwerking met Revalidatie zorgt voor een compleet aanbod voor
een grote groep van onze leerlingen.
Heliomare Onderwijs werkt intensief samen vanuit een ondernemend perspectief met externe
partijen en partners om te kunnen inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen passend onderwijs
zowel intern als extern.
1.6

Heliomare academie

Heliomare Onderwijs wil een lerende organisatie zijn, waarbinnen individueel leren, teamleren en
organisatieleren met elkaar verbonden is.
Dit leren wordt als voorwaardelijk gezien voor het leren en het zich ontwikkelen van de leerlingen
van Heliomare Onderwijs. Vanuit de Heliomare academie worden onderzoekskringen,
professionele leergemeenschappen en vakgroepen ondersteund.
1.7

Inzet van professionals in Passend Onderwijs

Heliomare ondersteunt leerlingen en professionals bij het realiseren van Passend Onderwijs.
Heliomare
Onderwijs
biedt
passende
ondersteuning
aan
in
de
vorm
van
ondersteuningsarrangementen voor het basis- en voortgezet onderwijs.
Het gaat om:
 Leerlingen en jongeren in het regulier onderwijs, die als gevolg van een beperking, ziekte of
stoornis belemmeringen ondervinden in het volgen van onderwijs. (leerlingen en jongeren die
de overstap maken van speciaal naar regulier onderwijs, leerlingen die starten op het basis- of
voortgezet onderwijs).
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Professionals die zich verder willen ontwikkelen en hun bekwaamheid willen vergroten.

De kern van onze ondersteuningsarrangementen:
 Vraag gestuurd, flexibel en praktisch.
 Professionals die een arrangement vormgeven zijn vakmensen die weten waar ze het over
hebben.
 De leerling / professional is mede regisseur.
 Handelingsgericht en opbrengstgericht werken.
 Preventief van aard, kortdurend waar mogelijk en snel inzetbaar.
Onze groep professionals bestaat onder andere uit gespecialiseerde leerkrachten, assistenten,
specialisten in bewegingsonderwijs, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en
orthopedagogen, die werkzaam zijn binnen het speciaal- en voorgezet speciaal onderwijs en de
ondersteuning.
Zij ontwikkelen en werken vanuit samenhang met andere bedrijfsonderdelen binnen Heliomare:
Revalidatie, Sport en Arbeid. Zij bieden ondersteuning en kennis op een hoog niveau in de praktijk
met als doel de ontwikkeling, het leren en het participeren van leerlingen en professionals actief te
ondersteunen.
1.8

Collectieve ambitie

Collectieve ambitie Heliomare
Heliomare ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische
ziekte, een autismespectrumstoornis, of niet-aangeboren hersenletsel, zodat zij optimaal kunnen
participeren in het dagelijks leven. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen die ondersteuning
op het gebied van onderwijs, arbeidsintegratie, revalidatie en sport. Samen kijken we vooral naar
nieuwe kansen en ontwikkelingsmogelijkheden en houden rekening met de beperkingen.
Heliomare is verspreid over ruim 20 locaties in Noord-Holland.
Mensen worden (weer) meer aangesproken op hun zelfredzaamheid en deze zelfredzaamheid
wordt gestimuleerd. Mensen zoveel mogelijk in hun kracht zetten en houden is de basisgedachte
achter de participatiemaatschappij. De missie van Heliomare ‘Niemand aan de zijlijn’ is daarmee
vandaag de dag actueler dan ooit. Uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Bijzonder
aan Heliomare is dat we een heel palet aan diensten in al dan niet wisselende combinaties kunnen
inzetten om mensen naar vermogen te laten participeren in onze samenleving.
De drie scholen binnen de stichting Heliomare Onderwijs vormen samen met Heliomare
Revalidatie en Sport het Kind- en jeugdcentrum Heliomare.
Het Kind- en jeugdcentrum Heliomare is een bovenregionale voorziening. De mogelijkheden van
de leerling (het ontwikkelingsperspectief) zijn op de scholen het uitgangspunt om het
ondersteuningsaanbod te bepalen. Expertise wordt ingezet om leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte voor te bereiden op een zo zelfstandige en onafhankelijke participatie in
de samenleving.
Heliomare Onderwijs speelt in op nieuwe vragen uit de omgeving. Voorbeelden daarvan zijn:
- Onderwijszorg arrangementen.
- Begeleidingsarrangementen: thuiszitters begeleiden naar school.
- Behandelleersettings binnen en buiten de school.
Deze initiatieven vragen om andere expertise en handelen. Het is een zoekproces hoe we dit
vormgeven in organisatie en financiering.
Visie van Heliomare Onderwijs
In navolging op de visie van Heliomare: ‘niemand aan de zijlijn’ is de visie van Onderwijs:
Heliomare Onderwijs zet expertise in om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke participatie in de samenleving.
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Collectieve ambitie Heliomare Onderwijs
● Realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief passend onderwijs
voor optimale deelname aan de samenleving.
●

Werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid op basis van actieve betrokkenheid en heldere
communicatie met ouders, kinderen en jongeren aan de realisatie van onderwijs- en
ondersteuningsaanbod.

●

Is ambitieus en werkt vanuit een missie en visie planmatig aan innovatie en het verbeteren
en borgen van kwaliteit.

●

Wordt gekenmerkt door professioneel handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol
leerklimaat.

●

Heeft professionals met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire
omgeving.

●

Zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT,
leer- en hulpmiddelen en materialen.

●

Beschikt over expertise op het gebied van onderwijs, revalidatie, vrije tijd, sport en arbeid.

●

Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise Heliomare
breed in afstemming met een eigen Research & Development-afdeling en Heliomare
Academie Kind/Jeugd.

●

Werkt toekomstgericht, oplossingsgericht, vraaggericht, resultaatgericht, handelingsgericht
en interdisciplinair*.

●

Heeft professionals die ondersteuning bieden vanuit de externe dienst aan de scholen van
de samenwerkingsverbanden, vraaggestuurd en op maat.

*) Het begrip ‘interdisciplinair werken’ refereert vooral aan het handelen van professionals in
samenwerking met elkaar.
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1.9

Strategisch beleid
3

Naar aanleiding van de kernwaarden van Heliomare en Heliomare Onderwijs :
 Kennis en vaardigheden verbeteren.
 Samenwerken in netwerken.
 Zichtbaar maken van expertise.
 Twee dienstenportfolio’s; één Heliomare.
 Eigenaarschap.
worden in de planperiode 2019-2021 de volgende beleidsafspraken nagestreefd:
1. De voorzieningen binnen Heliomare worden verder doorontwikkeld in samenwerking met
Revalidatie.
2. Aan de hand van het doelgroepenmodel richten wij het onderwijsaanbod in tot
uitstroombestemming.
3. Monitoren van veiligheidsbeleving en het maken van een sociaal veiligheidsplan worden
voortgezet.
4. Pedagogisch klimaat aan de hand van waarden gestuurde principes vormgeven op de locaties
van Heliomare Onderwijs.
5. Herijken en ontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem aan de hand van de KSO
(Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs) richtlijnen vanwege veranderend Toezichtskader
Inspectie.
6. Leerlingvolgsysteem ParnasSys en SOMtoday verder uitwerken en borgen binnen de scholen.
7. Het opbrengstgericht werken versterken binnen de afdelingen van Heliomare Onderwijs.
Het leerlingprofiel, uitstroomperspectief en de resultaten met elkaar verbinden, zodat het
passend is binnen wetgeving en toetsingskader.
8. Verder ontwikkelen eigenaarschap leerlingen en medewerkers centraal stellen.
9. Digitaal leerportaal, (DLO) door ontwikkelen voor medewerkers.
10. Met de samenwerkingsverbanden onderzoek doen over de verbreding van de doelgroep in
relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.
11. Samenwerking met het regulier onderwijs intensiveren.
12. Verder onderzoeken mogelijkheden samenwerking gemeenten, jeugdzorg en zorgaanbieders.
13. In het VSO is de ambitie om de uitstroombestemmingen te verbreden en de leerling beter voor
te bereiden, onder meer door in te zetten op stages, entree-opleiding en leerwerkbedrijven. In
samenwerking met MBO’s, gemeenten en samenwerkingsverbanden wordt gezocht naar alle
mogelijkheden om de leerling op de meest passende en duurzame plek te krijgen.

3

Uit het Strategisch Beleidsplan 2015-2018 ‘Niemand aan de zijlijn’ van Heliomare.
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1.10 Instroom, doorstroom en uitstroom
Plaatsing op scholen voor speciaal onderwijs loopt via een samenwerkingsverband primair
onderwijs of voortgezet onderwijs. Indien de leerling niet in de onderwijsprofielen van het reguliere
onderwijs past, geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring speciaal
onderwijs af. Deze toelaatbaarheidsverklaring is landelijk geldig.
Leerlingen kunnen vanaf vier jaar terecht op onze scholen. In uitzonderingsgevallen kunnen
leerlingen vanaf drieënhalf jaar terecht. Hiervoor is een ontheffing nodig van de Inspectie voor het
Onderwijs.
Heliomare Onderwijs heeft één centraal aanmeldpunt voor de locaties in Noord en één voor de
locatie Zuid. De functionarissen van het aanmeldpunt kijken bij aanmelding of al een
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs aanwezig is en het dossier op orde is. Is die
aanwezig, dan gaat de aanmelding door naar de commissie van begeleiding. Deze kijkt, aan de
hand van de aangeleverde gegevens of de leerling geplaatst kan worden.
1.10.1 Plaatsingsbesluit
Plaatsing op één van onze scholen is alleen mogelijk met een toelaatbaarheidsverklaring of een
arrangement voor het speciaal onderwijs van een samenwerkingsverband. Als een
plaatsingsverzoek binnenkomt, kijkt de commissie van begeleiding of de ondersteuningsbehoefte
van de leerling en de bekostigingscategorie die het samenwerkingsverband voorstelt, past binnen
onze leerroutes. Daarnaast kijkt de schooldirecteur of de voorgestelde financiering voldoende is
om de leerling te kunnen ondersteunen op een manier passend binnen de faciliteiten van
Heliomare Onderwijs. Ervaring leert dat de uitgebreide mogelijkheden van Heliomare
verwachtingen wekken bij ouders en leerlingen, maar niet altijd passen in de bekostiging die het
samenwerkingsverband voorstelt. De commissie van begeleiding bekijkt het dossier in samenhang
met de toelaatbaarheidsverklaring en komt met een advies tot plaatsing.
Heliomare Onderwijs heeft 6 weken de tijd om nog over de toelaatbaarheidsverklaring te
overleggen met het samenwerkingsverband. In deze periode kan bezwaar worden aangetekend.
Ieder samenwerkingsverband heeft de bezwaarprocedure in haar ondersteuningsplan vermeld.
1.10.2 Doorstroom
Wanneer een nieuwe leerling op de school geplaatst is, maakt de commissie van begeleiding een
ontwikkelingsperspectief
plan
voor
de
onderwijskundige
planning.
Mochten
de
onderzoeksresultaten niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, dan wordt een eerste perspectief
op basis van de dan beschikbare informatie opgesteld.
Het ontwikkelingsperspectief plan vormt de basis voor het maken het groepsplan. De
groepsleerkracht, begeleider of mentor stelt binnen zes weken na plaatsing van de leerling een
ontwikkelingsperspectief plan op. Hierin worden leerinhouden, specifieke aanpak, therapieën en
zorgbehoefte met elkaar verbonden volgens het principe één kind één plan. De commissie van
begeleiding van de afdeling heeft een adviserende rol. Het plan wordt met ouders besproken en
door hen ondertekend.
In de groepsplannen staan beschrijvingen van de groep, de groepsdoelstellingen en een
beschrijving van de methoden en werkwijzen die gebruikt worden om de doelstellingen te behalen.
Het ontwikkelingsperspectief plan wordt jaarlijks besproken en geëvalueerd met ouders en/of
leerling. Na de evaluatie wordt advies uitgebracht aan de leerling c.q. ouders van de leerling, de
leraar en aan het management.
Indien sprake is van een revalidatie indicatie is ook het revalidatie behandelplan onderdeel van het
ontwikkelingsperspectief plan.
1.10.3 Uitstroom
In de schoolgidsbijlagen, die per afdeling, school jaarlijks verschijnen, wordt de uitstroom van onze
leerlingen vermeld. Deze bestendigingsgegevens worden per school jaarlijks aangeleverd aan de
Inspectie van het Onderwijs. Indien nodig worden leerlingen voor het verkrijgen van de
bestendigingsgegevens jaarlijks nagebeld (indien nodig).
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Het transitietraject wordt beschreven in het ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Onderdeel van dit
transitietraject is de nazorg voor ex leerlingen gedurende twee jaar na het verlaten van de school.
1.11 Visie op zorg binnen onderwijs

Onze missie is dat leerlingen het zelf doen of regelen zo nodig met hulp. We werken vanuit het
adaptief model. Dit gaat uit van autonomie, relatie, competentie en fysiek welbevinden. Onze visie
op zorg is om onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren op het gebied van
algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het fysiek welbevinden is voorwaardelijk om tot
leren te komen. De wenselijke zorg wordt omschreven en afspraken worden gemaakt.
Bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen is het beleid voorbehouden en risicovolle
handelingen leidend om medewerkers op te leiden en bekwaam te maken. Er is contact tussen
(senior) klassenassistenten onderling. Er is een open en veilige sfeer waarin de zorg bespreekbaar
wordt gemaakt.
Binnen het DLO; de digitale leeromgeving, hebben alle klassenassistenten een kwaliteitspaspoort,
waarin alle scholingen en bekwaamheidsverklaringen staan. Jaarlijks wordt er een scholing -en
bekwaamheidsplan opgesteld. De vakgroep coördinator van de senior klassenassistenten stelt dit
plan jaarlijks met de senior assistenten op. Zowel aan de noord- als zuidkant zijn er
schoolverpleegkundigen werkzaam. Zij hebben een coördinerende rol en ondersteunen de senior
klassenassistenten. De jeugdarts heeft contact met de senior klassenassistenten. De jeugdartsen
controleren de gemaakte protocollen en tekenen zowel het protocol als het uitvoeringsverzoek.
Taakverdeling:
Klassenassistenten: leveren onder andere zorg in de groep of op de afdeling.
Senior klassenassistenten: coachen, coördineren en monitoren de assistenten die de zorg leveren
in de groep. Zij dragen zorg voor individuele en algemene protocollen.
Verpleegkundigen: zorgen voor voldoende deskundigheid op de werkvloer met betrekking tot
voorbehouden en- of risicovolle handelingen.
Vakgroep coördinator zorg: is eindverantwoordelijke voor zorg binnen onderwijs.
Gedelegeerde toetsers: is een groep die bestaat uit seniors, assistenten en verpleegkundigen die
collega’s bekwaam maken voor het uitvoeren van voorbehouden en- of risicovolle handelingen.
Jeugdarts: verantwoordelijk voor het tekenen van het medische protocol en uitvoeringsverzoeken.
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1.12 Arrangement Observatiegroep Heliomare voor kinderen en jongeren met NietAangeboren Hersenletsel (NAH)
Een arrangement NAH is bedoeld voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH), die op de huidige school of opleiding zodanige problemen ondervinden dat schooluitval
dreigt of dat er al sprake is van onderbreking van de schoolloopbaan.
Ook kinderen en jongeren met andere chronische aandoeningen met bovengenoemde
problematiek en hulpvraag kunnen in de observatiegroep terecht.
Er kan sprake zijn van:
- cognitieve problematiek.
- onduidelijkheid over mogelijkheden voor vervolg schoolloopbaan.
- gedragsproblemen als gevolg van de NAH, die de ontwikkeling beperken.
- lichamelijke problemen zoals vermoeidheid.
Door de begeleiding en training tijdens een arrangement NAH kunnen leerling4, ouders en
leerkrachten ondersteund worden en vaardigheden leren. Dit vergroot de kwaliteit van leven van de
leerling. Er wordt inzicht verkregen welke individuele, op maat onderwijs aanpak voor de leerling
geschikt is, zodat onderwijs weer (succesvol) gevolgd kan worden. Zo nodig wordt een advies
gegeven welke andere onderwijssetting het meest geschikt kan zijn voor deze leerling.
Voor de begeleiding en behandeling werken professionals van Heliomare Onderwijs en Revalidatie
nauw samen.

4

Met leerling wordt kind of jongere bedoeld.
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2.

Onderwijskundig beleid
2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school wordt vormgegeven. In de
beschrijving wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht van
5
het onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten
voor het onderwijs. Heliomare Onderwijs werkt aan een kwaliteitscultuur die bijdraagt aan een
continue kwaliteitsverbetering. Heliomare Onderwijs draagt zorg voor een gezamenlijk streven voor
onderwijskwaliteit op voldoende niveau en duurzame verbetering. Aan de hand van planmatig en
systematisch volgen van (leer)opbrengsten en afnemen van interne evaluatie binnen de scholen
geven we inhoud en richting aan ons onderwijs. Daarnaast worden de ontwikkelingen per
team/afdeling hierbij betrokken. Er wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen in de regio met
betrekking tot de veranderende doelgroepen. Dit vertaalt zich in ons schoolplan en ons jaarlijkse
activiteitenplan. We beschrijven in dit hoofdstuk de basiskwaliteit6, de gewenste
kwaliteitsverbetering en de eigen aspecten van kwaliteit die verder reiken dan de basiskwaliteit.
2.2

Heliomare Onderwijs

Heliomare Onderwijs biedt een veilige, ondersteunende en uitdagende leeromgeving. Op de
scholen staat de leerling centraal en worden onderwijs, zorg en revalidatie afgestemd op de
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Heliomare Onderwijs creëert een passende
leeromgeving die toegerust is op de toekomst van de leerling.
Dat wil zeggen dat we passende onderwijs arrangementen realiseren afgestemd op de
verschillende uitstroomprofielen.
Onze visie:
Heliomare Onderwijs zet expertise in om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
voor te bereiden op een zo zelfstandige en onafhankelijke participatie in de samenleving.
Huidige leerlingpopulatie
Op de verschillende locaties werken we met de volgende doelgroepen (SOP7, 2019):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Leerlingen met stabiel beperkte somatische ontwikkelingsmogelijkheden en normale
cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden.
Leerlingen met stabiel beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden.
Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en normale cognitieve
ontwikkelingsmogelijkheden.
Leerlingen met een psychiatrische stoornis en normale cognitieve
ontwikkelingsmogelijkheden.
Leerlingen met stabiel beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en normale
cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden.
Leerlingen met stabiel beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en
bijkomende problematiek (o.a. psychiatrische stoornis of stoornis in het autistisch
spectrum).
Leerlingen met progressief beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en
normale cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden.
Leerlingen met zeer ernstig beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en zeer
geringe zelfredzaamheid.
Leerlingen met stabiel ernstig beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en
beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden.
Leerlingen met stabiel beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden met moeilijk
te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen.

5

Bevoegd gezag = Raad van Bestuur
Basiskwaliteit = bij wet geregelde deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en
scholen. Deugdelijkheidseisen zijn objectiveerbare, zoveel mogelijk op het niveau van de wet geregelde
algemene kwaliteitsnormen.
7
Schoolondersteuningsprofiel
6
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2.3

Onderwijsproces

In dit hoofdstuk beschrijft Heliomare Onderwijs hoe wij het kwaliteitsgebied onderwijsproces
hebben vormgegeven (Inspectie van het Onderwijs, 2016). Het kwaliteitsgebied omvat de volgende
onderwijsthema’s: Aanbod, Ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen, Onderwijstijd,
Samenwerken, Praktijkvorming en stage en Toetsing en afsluiting. Er wordt een integratief
beeld geschetst in hoe wij dit onderwijsbreed hebben vormgegeven in termen van basiskwaliteit,
de gewenste kwaliteitsverbetering en de eigen aspecten van kwaliteit die verder reiken dan de
basiskwaliteit. Daarop volgend worden specifieke inzichten (SO en VSO) gedeeld.
2.3.1. Aanbod : basiskwaliteit
Het onderwijsaanbod bereidt onze leerlingen voor op hun vervolgbestemming en de samenleving,
zodat de leerling is toegerust op de toekomst. De grote variatie binnen de populatie in leeftijd en
kenmerken betekent ook een grote variatie in opbrengsten. Denk daarbij aan regulier
vervolgonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, betaald werk tot dagbesteding. Het aanbod sluit
aan bij de onderwijsbehoeften en het uitstroomperspectief van de individuele leerling en is gericht
op de kerndoelen speciaal onderwijs en zeer moeilijk lerenden. Waar mogelijk wordt aangesloten
op de kerndoelen primair onderwijs, voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs en hoger
algemeen vormend onderwijs. De leerstof is geordend in samenhangende leerlijnen en wordt
aangeboden met behulp van in het curriculum beschreven methodes.
Heliomare Onderwijs hanteert een duidelijke structuur in haar totale onderwijsaanbod met behulp
van uitstroomprofielen gericht op de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. Leerlingen
krijgen onderwijs op verschillende leerniveaus. De leerniveaus binnen ons onderwijs zijn verdeeld
in stromen oftewel leerroutes.
Er wordt uitgegaan van het landelijk doelgroepenmodel. Aan de leerroutes koppelen we de
passende leerlijnen. Er worden drie leerroutes onderscheiden:
 SO Plancius leerlijn; ( SO en EMB)
 SO CED ZML leerlijn;
 SO leerlijn.
In het voortgezet speciaal onderwijs kent Heliomare Onderwijs drie uitstroomprofielen:
 Vervolgonderwijs: VO kerndoelen en eindtermen
 Arbeid
 Dagbesteding
De uitstroomprofielen en bijbehorende leerlijnen worden beschreven in de komende paragrafen.
2.3.2. basiskwaliteit: Doelgroepenmodel en het onderwijsbouwwerk
Leraren bieden een breed eigentijds en op kerndoelen gebaseerd aanbod (Inspectie van het
Onderwijs, 2016). De diversiteit van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen is groot.
Onderwijs maakt beredeneerde keuzes in aanbod, geformuleerd naar onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Als we kijken naar mogelijkheden van elke leerling is er telkens een hoge ambitie te
stellen. Dit leggen we vast in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Volgens de jaarcyclus van
het leerlingvolgsysteem wordt met verschillende betrokkenen bepaald wat de leerling nodig heeft
om op het gewenste niveau uit te stromen.
Om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen is het (landelijk)doelgroepenmodel (Lecso, 2018)
ontwikkeld, zie figuur 1 en 2. Met dit model is Heliomare Onderwijs in de gelegenheid om
onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod
en ondersteuning in kaart te brengen en te plannen. Wij leiden onze leerlingen via een passende
route toe naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. De uitstroombestemming SO volgt de
instroom van het VSO. De instroom van het VSO krijgt vorm aan de hand van het
doelgroepenmodel en het ontwikkelingsperspectief en leidt tot een passend uitstroomprofiel. Deze
profielen kenmerken zich in vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding.
Hoe de profielen zich tot elkaar verhouden en richting geven aan het aanbod van ons onderwijs
wordt aan de hand van het onderwijsbouwwerk, figuur 3, inzichtelijk gemaakt.

Schoolplan 2019-2021

Stichting Heliomare Onderwijs

15

Landelijk doelgroepenmodel SO
Elke leerling in beeld

Totaal IQ
Indeling Inspectie
Ontwikkelingsleeftijd (SEO)

1

2

3

< 20

20 - 34

35 - 49

2-4 jaar

35 - 49
4-6 jaar

< 35
0-2 jaar

Didactisch functioneringsniveau
Leerstandaard

Plancius
niveau 1-6

SO-ZML
niveau 3

Ondersteuningsbehoefte
t.a.v.

leren en ontwikkelen
sociaal-emotionele ontwikkeling
communicatie
fysieke situatie
medische situatie

Uitstroombestemming

5

50 - 69

PRO 55-80

50 - 69
6-9 jaar

70 - 89

70 - 79
80 - 89
9-11 jaar

6

7

90 - 110

> 110

90 - 110
kalenderleeftijd

110 - 120
> 120
kalenderleeftijd

FN <E3

FN E3-M5

FN E5-E6

FN M7-M8
Referentieniveau 1F

FN > M8 I-II
Referentieniveau 1S/2F

SO-ZML
niveau 6

SO-ZML niveau 9
Basisleerlijn
niveau 4

Basisleerlijn
niveau 6

Basisleerlijn niveau 8

Basisleerlijn niveau 10

Passende
perspectieven
leerroute 3
Egocentrisch en
performaal
Regelmatig
Regelmatig
Regelmatig
Regelmatig
Regelmatig

Passende
perspectieven
leerroute 2
Performaal en
ongericht
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Passende perspectieven
leerroute 1

Passende perspectieven
leerroute 1 naar 1S*

Toepassingsgericht

Betekenisgericht

Op afroep
Op afroep
Op afroep
Op afroep
Op afroep

Leeftijdsadequaat
Leeftijdsadequaat
Leeftijdsadequaat
Op afroep
Op afroep

Leerroutes Passende Perspectieven
vanaf groep 6
Leerkenmerken

4

Sensomotorisch
en gevoelsmatig
Zeer intensief
Zeer intensief
Zeer intensief
Zeer intensief
Zeer intensief

Pragmatisch

Egocentrisch

Intensief
Intensief
Intensief
Intensief
Intensief

Voortdurend
Voortdurend
Voortdurend
Voortdurend
Voortdurend

VSO

VSO

VSO

PRO
VSO

PRO
VMBO (BBL)
VO

VSO

VO

VMBO (KBL, GTL)
VSO

VO

HAVO / VWO
VSO

VO

* Leerroute 1 naar 1S is een verdere uitwerking van leerroute 1 uit Passende Perspectieven. Waar leerroute 1 stopt bij referentieniveau 1F, gaat leerroute 1 naar 1S verder naar referentieniveau 1S. Het doel van de leerroute 1 naar 1S is om te
voorkomen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, ondanks hun cognitieve capaciteiten voor een havo/vwo-niveau, te laag doorstromen naar niet passend voortgezet onderwijs.
Voor leerlingen met respectievelijk kenmerken van ADHD, autisme spectrum stoornissen (ASS) en dyslexie, geeft SLO in de leerroute 1 naar 1S aan hoe gestreefd kan worden naar zo hoog mogelijke doelen (1S), terwijl tegelijkertijd inzichtelijk
is op welke onderdelen deze leerlingen mogelijk ondersteuning nodig zullen hebben op weg naar 1S.

Figuur 1 landelijke doelgroepenmodel SO (Lecso, versie december 2018)
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Landelijk doelgroepenmodel VSO
Elke leerling in beeld
1
< 20

Totaal IQ
Indeling Inspectie
Ontwikkelingsleeftijd (SEO)
Didactisch functioneringsniveau
Leerstandaard

2
20 - 34

3
35 - 49

2-5 jaar

5-8 jaar
FN E3-E4

FN M5-E6

VSO niveau 9

VSO niveau 12

VSO niveau
12/14

Passende

Passende

perspectieven

perspectieven

Pro leerroute D

Pro leerroute C

Pro leerroute B

< 35

0-2 jaar

Plancius 1-6
VSO niveau 2

VSO
niveau 6

5
PRO 55-80

35 - 49

Leerroutes Passende Perspectieven PRO
Leerroutes Passende Perspectieven
VMBO BBL/KBL
Leerkenmerken

4
50 - 69
50 - 69

8-12 jaar

6
90 - 110

70 - 89
70 - 79

80 - 89

7
> 110

90 - 110

110 - 120

kalenderleeftijd
Referentieniveau 2F

kalenderleeftijd
Referentieniveau 3F-4F

VSO niveau 16
Conform eindtermen VO

Conform eindtermen VO

Passende

Passende perspectieven

Passende perspectieven

perspectieven

Pro leerroute A

VMBO leerroute 2F (taal)
Passende perspectieven
VMBO leerroute 2A en
leerroute 2F (rekenen)

Sensomotorisch
en gevoelsmatig

Pragmatisch

Egocentrisch

Egocentrisch en perform aal

Performaal en
ongericht

Toepassingsgericht

Betekenisgericht

Onder-

leren en ontwikkelen

Zeer intensief

Intensief

Voortdurend

Regelmatig

Incidenteel

Op afroep

Leeftijdsadequaat

steunings-

sociaal-emotionele ontwikkeling

Zeer intensief

Intensief

Voortdurend

Regelmatig

Incidenteel

Op afroep

Leeftijdsadequaat

behoefte

communicatie

Zeer intensief

Intensief

Voortdurend

Regelmatig

Incidenteel

Op afroep

Leeftijdsadequaat

fysieke situatie

Zeer intensief

Intensief

Voortdurend

Regelmatig

Incidenteel

Op afroep

Op afroep

medische situatie

Zeer intensief

Intensief

Voortdurend

Regelmatig

Incidenteel

Op afroep

Op afroep

Taakgericht en
activerend

Beschut werk**

t.a.v.

Uitstroombestemming

Belevingsgericht

Dagbesteding

Arbeid

(beschutte) arbeid **

Arbeid met
certificaten
MBO Entree
Arbeid/
Vervolgonderwijs

MBO 2/3/4

MBO 3/4
HBO/WO
Vervolgonderwijs

** De uitstroombestemming beschut werk/ (beschutte) arbeid is aan veel discussie onderhevig. De uitstroombestemmingen in het landelijk doelgroepenmodel (2018) zijn vormgegeven op basis van hoe de situatie er heden ten dage uit ziet qua
wet- en regelgeving (Participatiewet). Dit weerspiegelt niet per se de werkelijkheid/de praktijk. Dit is een bewuste keuze in het model. We hebben gekozen om hier de theoretische situatie aan te houden, omdat die ons voorgeschreven wordt
door nieuwe regels. Maar belangrijker nog: we willen graag zelf als sector inzichtelijk maken waar de schoen wringt. Wanneer meer (V)SO-scholen met het landelijk doelgroepenmodel gaan werken, wordt op steeds grotere schaal duidelijk dat
de theorie de praktijk hier niet weerspiegelt en wellicht op deze manier niet houdbaar is. In de zin dat als we wet- en regelgeving met zijn allen volgen zal blijken of dit wel of niet haalbaar zal zijn.

Figuur 2 landelijk doelgroepenmodel VSO (Lecso, versie december 2018)
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Figuren 1 en 2 zijn een matrix maar lezen niet van boven naar beneden. Het profiel is doorgaans
niet in één leerroute/kolom te vatten. Het landelijk doelgroepenmodel is gebaseerd op de cyclus
van het handelingsgericht werken en brengt met name de onderwijs ondersteuningsvraag van de
leerling in beeld.
Het model biedt tevens schoolbreed zicht op de fase van ontwikkeling van leerlingen en aan de
hand hiervan creëren wij een vraag gestuurd aanbod. Heliomare Onderwijs spreekt hier van een
schoolfoto.

Figuur 3 onderwijsbouwwerk VSO ( Heliomare & Edunova 2017)
A = Criteria voor toewijzing
C = Doorstroomroute naar MBO op Basis/kader niveau
E = Profiel Arbeid

B = Traject havo – vmbo-t
D = Verlengd traject
F = Profiel Dagbesteding

Het onderwijsbouwwerk, figuur 3, maakt de doorstroom inzichtelijk. Toewijzing naar de profielen
vindt centraal plaats, op basis van een objectieve set van criteria. Voor de inhoud van de set wordt
het doelgroepenmodel VSO gehanteerd. Aansluitend wordt een set van standaarden en
doorstroomcriteria ingezet waardoor bepaald kan worden of de leerling nog in de juiste route zit
richting uitstroom. Uitgangspunt is voorwaardelijke doorstoom; leerlingen die de niveaus niet of
juist erg goed halen, worden geadviseerd om voor een beter passend profiel/route te kiezen. De
bepaling van de opbrengsten ten opzichte van de gestelde doelstellingen van de relevante route
(keuze voor door-, op- of afstromen) vindt profiel overstijgend plaats (Heliomare & Edunova, 2017).
Aan de hand van uitstroomprofielen, uitgewerkt met het doelgroepenmodel SO en VSO én
onderwijsbouwwerk VSO, wordt het wenselijke aanbod in kaart gebracht en uitgevoerd. Dit draagt
bij aan een evenwichtig en samenhangend aanbod. Aan de hand van een planmatige en
systematische aanpak wordt het aanbod afgestemd op individueel-, groeps en schoolniveau.
Bij het VSO Vervolgonderwijs wordt landelijk het doelgroepenmodel nader besproken, hoe effectief
te implementeren.
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SO gerelateerde aspecten van het kwaliteitsgebied Aanbod zijn te lezen in paragraaf 2.3.3 en
verder. Voor het VSO in paragraaf 2.3.6 en verder.
2.3.3: Basiskwaliteit SO
In het Speciaal Onderwijs wordt een onderbouw voor leerlingen van vier t/m zeven jaar en een
bovenbouw voor leerlingen van acht t/m twaalf jaar onderscheiden.
In de onderbouw van het speciaal onderwijs zijn de leerlingen nog niet geclusterd op basis van
hun uitstroombestemming. Na de onderbouw periode wordt een uitspraak gedaan over de
uitstroombestemming van de leerling. Deze wordt bepaald aan de hand van het doelgroepenmodel
(figuur 1).
.
Vanaf de leeftijd van zeven à acht jaar gaan de leerlingen naar de bovenbouw. Het
ontwikkelingsperspectief van de leerling bepaalt in welke leerroute deze komt. We maken
maatwerk zodat leerlingen kunnen profiteren van het aanbod uit meerdere leerroutes met name als
sprake is van een disharmonisch profiel. De overgang naar het voortgezet speciaal onderwijs is per
leerling verschillend en ligt tussen de leeftijd van twaalf en veertien jaar.
Het speciaal onderwijs bereidt de leerlingen direct voor op een vorm van voortgezet (speciaal)
onderwijs en indirect op de uiteindelijke uitstroom:
Dagbesteding (belevingsgericht of taakgericht en activerend).
(Beschutte) arbeid of
Vervolgonderwijs.
In het speciaal onderwijs bereiden wij leerlingen voor op een goede aansluiting bij het voortgezet
(speciaal) onderwijs. In het ontwikkelingsperspectief van de leerling beschrijven we het
uitstroomperspectief. Deze uitstroomperspectieven sluiten aan op de instroomprofielen van het
voortgezet speciaal onderwijs.
2.3.4. SO: gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit te verbeteren
De schoolfoto en de trendanalyse worden gemaakt aan de hand van het doelgroepenmodel en
dragen bij aan het maken van keuzes in onderwijsaanbod en aanpak. Door het hanteren van het
doelgroepenmodel wordt inzichtelijk welk aanbod wenselijk is. Dit vraagt een jaarlijks cyclisch
planmatige aanpak waarin we opbrengsten in kaart brengen en hierop anticiperen. De doorgaande
lijn in onderwijsaanbod is zichtbaar gemaakt aan de hand van het doelgroepenmodel en
uitstroombestemming VSO en doorstroom naar uitstroombestemming. De huidige modellen, zie
figuren 1, 2 en 3 worden op alle scholen gehanteerd.
Door het werken met het doelgroepenmodel wordt tevens de kans benut om de doorgaande lijn
van SO naar VSO te bevorderen.
2.3.5 SO: eigen aspecten van kwaliteit in ons aanbod, wat ons kenmerkt:
Het Speciaal Onderwijs van Heliomare draagt zorg voor een breed aanbod ter voorbereiding op de
participatie in de maatschappij. Dit kenmerkt ons handelen, waarbij bewustwording in wat
functioneel en duurzaam onderwijs is voor elke leerling centraal staat. Zelfsturing, eigenaarschap,
competentie, autonomie en zelfbeschikking zijn begrippen die verweven zijn in onze
onderwijsleeromgeving. Wij zetten hiermee leerlingen in hun kracht, werken aan talentontwikkeling
en versterken van hun participatie.
Samenwerken met interne en externe partners in diverse disciplines en organisaties vindt plaats ter
versterking van het aanbod en ter voorbereiding op de toekomst van elke leerling. Heliomare
Onderwijs kenmerkt zich door het aanbieden van specialistisch onderwijsaanbod, bijvoorbeeld voor
de leerlingen met epilepsie, NAH en aan autisme verwante stoornissen.
2.3.6 Aanbod: Basiskwaliteit VSO
In het voortgezet speciaal onderwijs bereiden we leerlingen voor op een zo zelfstandig en
onafhankelijk mogelijk leven in onze samenleving, naar een participerend niveau. De leerling staat
centraal en is, zoveel als mogelijk, eigenaar van zijn leer-ontwikkelingsproces. Het onderwijs op
onze scholen daagt leerlingen uit hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Vanuit onze
visie dat de leerling centraal staat maken we gebruik van bepaalde tools om maatwerk te leveren.
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Uitstroomprofiel
Arbeid

Uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs

Uitstroomprofiel Dagbesteding

(locatie Heemskerk)

HAVO
VMBO Theoretische
leerweg (TL)
Voorbereidend
vervolgonderwijs:
integraal doorstroomprogramma richting
mbo
MBO Entree:
Assistent
verkoop/Retail
Assistent horeca,
voeding, voedingsindustrie
Assistent
dienstverlening en
zorg
Assistent
mobiliteitsbranche

8

Beroepskwalificaties:
- Werken in het groen
- Werken met dieren
- Werken in het
magazijn
- Werken aan de balie
- Werken in de winkel
- Medewerker keuken
- Schoonmaak in een
groot huishouden

taakgericht en
activerend

belevingsgericht

CED ZML leerlijnen niveau
3 tot en met 10

CED leerlijnen, niveau 1-3
en de Plancius leerlijnen
niveau 1 tot en met 6.

Praktische vakken, o.a.:
Koken
Techniek
Groen
Schoonmaken
Dienstverlening
Productiewerk

Werkgroepen o.a.:
Koken
techniek
tuinieren
textiele werkvormen

Arbeidsmarktgerichte
opleiding

Het voortgezet speciaal onderwijs binnen onze scholen is georganiseerd volgens de
uitstroomprofielen van de Wet Kwaliteit VSO, te weten:
1. Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs.
2. Uitstroomprofiel Arbeid.
3. Uitstroomprofiel Dagbesteding (taakgericht en activerend of belevingsgericht).
2.3.7 Basiskwaliteit VSO: Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs
Dit uitstroomprofiel is uitsluitend op het Heliomare College te Heemskerk mogelijk.
Het onderwijs in dit uitstroomprofiel is gericht op het behalen van een regulier diploma VMBO-TL of
HAVO, op doorstromen naar vervolgonderwijs (MBO, HBO) of terugkeer van de leerling naar het
reguliere onderwijs. Binnen het VMBO biedt Heliomare alleen de theoretische leerweg aan. De
leerlingen in dit uitstroomprofiel moeten voor een diploma aan dezelfde eisen voldoen als de
leerlingen in het regulier onderwijs. Hiernaast wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid,
leren plannen, leren kiezen en omgaan met een beperking.
Doelen die we met de leerling opstellen (en vastleggen in ontwikkelperspectief plan) liggen op het
gebied van:
 Persoonlijke groei.
 Zelfregie/autonomie.
 Bevorderen van optimale zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
 Ontwikkeling van een reëel zelfbeeld.
 ‘Schoolse’ competenties / leergebied overstijgende competenties.
o Loopbaanbegeleiding.
o Leerling toerusten voor de toekomst.

8

Niet alle programma’s zijn op alle locaties beschikbaar.
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Iedere leerling op zijn/haar niveau laten leren (in de lijn van het aanbod, met mogelijke aanpassingen: niveau, tempo, gespreid examen, gemengde certificaten) is wat de kernteams zich
dagelijks ten doel stellen. Daarbij is het streven een stap verder te maken in het lesprogramma
naar meer gepersonaliseerd leren.
Uitgaande van een brede definitie gaat gepersonaliseerd leren uit van een lesprogramma dat zich
flexibel beweegt rond de leerbehoefte van de leerling. Op basis van de betrokkenheid en de
zelfstandigheid van de leerling wordt de keuzevrijheid groter, waarbij meer variëteit in leerroutes
wordt geboden, ondersteund door ICT.
Bij het lange termijndoel is de ambitie om de uitstroombestemmingen te verbreden en de leerling
beter voor te bereiden, onder meer door in te zetten op stages, entree-opleiding en
leerwerkbedrijven. In samenwerking met MBO’s, gemeenten en samenwerkingsverbanden wordt
gezocht naar alle mogelijkheden om de leerling op de meest passende en duurzame plek te
krijgen.
Speerpunten om een optimaal leerklimaat te scheppen zijn:
 Transparant handelen en de ’veilige school’.
 De voortgang van leerlingen beter zichtbaar maken en ouders direct betrekken door middel
van SOMtoday.
 Op basis van regelmatige evaluaties en tevredenheidsmetingen stelt het team
‘Vervolgonderwijs’ het afdelingsbeleid en aanpak bij.
2.3.8 Basiskwaliteit VSO: Uitstroomprofiel Arbeid
Het uitstroomprofiel Arbeid is bestemd voor leerlingen bij wie wordt ingeschat dat zij zijn toe te
leiden naar arbeid. Door hun beperkingen en stoornissen hebben zij een bepaalde
ondersteuningsbehoefte. Het onderwijs is gericht op zowel een brede persoonlijke vorming en
participatie in de maatschappij, als toe leiden naar een passende arbeidsplaats. Zelfredzaamheid
is hierbij een belangrijk onderdeel. Indien mogelijk, behalen de leerlingen passende
beroepskwalificaties en sluiten een deel van de AVO vakken9 af met een IVIO examen.
De kerndoelen voor het uitstroomprofiel arbeid zijn gericht op de transitiegebieden werken, wonen,
vrijetijdsbesteding en burgerschap. In dit profiel is de ondergrens om leerlingen tenminste toe te
rusten met voldoende algemene werknemersvaardigheden.
Zie verder bij paragraaf 2.3.19 waar het kwaliteitsgebied Praktijkvorming en stage zijn aanbod en
aanpak toelicht.
Gedurende de schoolloopbaan wordt op het gebied van arbeidstoeleiding aandacht besteed aan
de volgende aspecten:
 de actuele mogelijkheden voor arbeidstoeleiding.
 de arbeidsvoorkeur en de arbeidsmogelijkheden van de leerlingen.
 het proces van arbeidstoeleiding inclusief een langdurig begeleid zorgvuldig opgebouwd
stagetraject (interne-, groeps- en extern/individuele stage).
 aanbod gericht op arbeidsoriëntatie, arbeidsvoorbereiding en arbeidstraining.
 registratie van de ontwikkeling van werknemersvaardigheden.
Hiernaast worden voor de gebieden wonen en vrije tijd ook de interesses en mogelijkheden in kaart
gebracht en in ontwikkelingsactiviteiten vertaald. Het OPP10 is een levend document dat meegroeit
met de ontwikkeling van de leerling.
2.3.8 Basiskwaliteit VSO: Uitstroomprofiel Dagbesteding
Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die na het voortgezet speciaal onderwijs naar een
vorm van dagbesteding gaan. Het onderwijs in dit uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op zo
zelfstandig mogelijk functioneren. Het is gericht op persoonlijkheidsvorming en sociale
competenties en de redzaamheid van leerlingen in hun toekomstige woon-, leef- en werksituatie.
Binnen dagbesteding zijn de volgende mogelijkheden:
9

Onder de avo-vakken vallen onder meer Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis,
levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en culturele vorming
10
OPP= Ontwikkelingsperspectief plan
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1. Dagbesteding; belevingsgericht
11
2. Dagbesteding; taakgericht en activerend.
Zie verder bij paragraaf 2.3.19 waar het kwaliteitsgebied Praktijkvorming en stage zijn aanbod en
aanpak toelicht.
Transitie is een belangrijk onderdeel in het toewerken naar een concrete eindbestemming voor
leerlingen. Het is een zorgvuldig gepland proces, waarin de school het voortouw heeft, maar
waarbij ouders en vooral de leerling nauw betrokken zijn.
Het doel van het transitie is het verkennen van de gebieden:
 wonen
 werken/dagbesteding
 vrije tijd.
 burgerschap
Hierbij worden de mogelijkheden, interesses en een vaststelling van het leerniveau van de leerling
in kaart gebracht jaarlijks wordt het OPP zo nodig bijgesteld.
Gedurende de schoolloopbaan wordt op het gebied van toeleiding naar dagbesteding aandacht
besteed aan de volgende aspecten:
 de actuele mogelijkheden voor toeleiding naar dagbesteding.
 de voorkeur en de mogelijkheden van de leerlingen.
 het stagetraject (interne-, groeps- en individuele/externe stage).
 het aanbod gericht op dagbesteding mogelijkheden en werknemers vaardigheden.
 registratie van de ontwikkeling van de toeleiding naar dagbesteding.
Hiernaast worden voor de gebieden wonen en vrije tijd ook de interesses en mogelijkheden in kaart
gebracht en in ontwikkelingsactiviteiten vertaald.
2.3.9 VSO: Gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit te verbeteren
De dagbestedingsvormen waar zij naar toe uitstromen zijn veranderd ten opzichte van enkele jaren
geleden. Met name het vormgeven van participatie is belangrijk geworden. Dit vraagt een
(mee)veranderend onderwijsaanbod. Het stelt ook eisen aan de medewerkers tijdens dit onderwijs:
met welke attitude en begeleiding bevorder je bij deze leerlingen zelfregie / eigenaarschap en hoe
betrek je hierbij de leerling en zijn of haar omgeving. Wat bied je wel of niet aan en hoe maak je die
keuze. Daarnaast vragen de recente veranderingen in financiering van het onderwijs en zorg een
heldere verantwoording voor de meerwaarde van het onderwijs; vooral ten aanzien van de nietleerplichtige (16+)leerlingen.
 De gemeentes stimuleren om meer beschutte werkplekken te creëren. Zodat uitstroom
beschut werk een reëel haalbare mogelijkheid is waarin je binnen je onderwijs naartoe kan
werken.
 Er loopt een pilot in BORIS MBO werkprocessen, waarbij het afstemmen op de leerlijn en
het inzichtelijk maken van resultaten centraal staat. De focus wordt gelegd op civiel (en
door de branche) erkende praktijkverklaringen.
 Op langere termijn is de ambitie om de uitstroombestemmingen te verbreden en de leerling
beter voor te bereiden, onder meer door in te zetten op stages, entree-opleiding en
leerwerkbedrijven. In samenwerking met MBO’s, gemeenten en samenwerkingsverbanden
wordt gezocht naar alle mogelijkheden om de leerling op de meest passende en duurzame
plek te krijgen.
2.3.10 Ontwikkeling en begeleiding SO en VSO : basiskwaliteit
Heliomare Onderwijs werkt volgens leerroutes aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de
leerling. In het dagelijks handelen zie je het systematisch en planmatig handelen terug. De keuze
van de leerroute wordt mede bepaald door de intensiteit van de ondersteuningsbehoeften.
Extra ondersteuning vanuit revalidatie, eerste lijns therapie of psycho-sociale ondersteuning kan
worden geïntegreerd in de dagelijkse onderwijs(leer)omgeving en staat in het teken van het
realiseren van het ontwikkelingsperspectief. Zo snel mogelijk na plaatsing (binnen zes weken) van
11

Met de termen: taakgerichte en activerende dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding bedoelen we
hetzelfde.
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een nieuwe leerling wordt onder verantwoordelijkheid van de commissie van begeleiding de
ontwikkelingsleeftijd, didactisch functioneringsniveau, leerkenmerken en ondersteuningsbehoeften
leerroute en uitstroombestemming bepaald en weergegeven in het OPP. Het doelgroepenmodel is
hierbij ondersteunend.
Commissie van begeleiding, CVB
Iedere afdeling heeft een commissie van begeleiding. Voorzitter van de commissie van begeleiding
is de schooldirecteur. Verder zitten er een psycholoog/orthopedagoog, een maatschappelijk
werkende, een intern begeleider en een arts (jeugdarts of revalidatiearts) in de commissie. De
leerkracht, mentor of leraarondersteuner/ zorgassistent en de therapeuten zijn op afroep per
leerling bij de vergadering aanwezig.
De commissie
 verzorgt handelingsgerichte diagnostiek (gericht op de ontwikkeling van de mogelijkheden van
de leerling).
 verzorgt begeleiding van leerlingen, ouders en medewerkers.
 verzorgt voorlichting en advisering.
 bewaakt de kwaliteit van groepsplannen en ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s)..
 is eindverantwoordelijk voor het aangeboden onderwijs en begeleidingsprogramma inclusief
advisering met betrekking tot uitstroomperspectief.
 is verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief met gebruik van het
landelijke doelgroepenmodel.
 houdt regie over de evaluatie van de doelen en terugkoppeling naar de
samenwerkingsverbanden.
Het volgen van de ontwikkeling van de leerling wordt gedaan met behulp van het
leerlingvolgsysteem ParnasSys of SOMtoday. Een samenvatting van de opbrengsten wordt
vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief plan.
Als de resultaten afwijken van het gestelde perspectief, bekijkt de commissie van begeleiding of
het ontwikkelingsperspectief bijgesteld moet worden.
Het ontwikkelingsperspectief plan wordt jaarlijks geëvalueerd en besproken met ouders en in het
voortgezet speciaal onderwijs ook met leerlingen.
Extra ondersteuning
Een belangrijke meerwaarde van Heliomare Onderwijs is dat in de leerlingzorg gebruik kan worden
gemaakt van onderwijsondersteunende medewerkers zoals orthopedagogen, ergo- en
fysiotherapeuten en logopedisten. Therapie en behandeling sluiten aan bij de algehele ontwikkeling
van de leerling, kunnen individueel of groepsgericht zijn en leveren een bijdrage aan de
zelfstandigheid van de leerling. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke integratie van
onderwijs- en therapie- of behandeldoelen. Voor de toekenning van bovenstaande therapieën heeft
Heliomare een procedure.
2.3.11 Ontwikkeling en begeleiding SO en VSO: Gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit te
verbeteren:
Zowel het SO als het VSO wil zijn doelgerichte aanpak versterken door de planmatige cyclus als
vliegwiel te hanteren. Dit vraagt nadrukkelijker monitoren op de resultaten van het nieuwe
handelen. Dit betekent concreet dat onderwijs zijn data weet te duiden, weet over te gaan tot het
stellen van (nieuwe) doelen en aanpak. Het evalueren van de doelen en aanpak op resultaat komt
in mindere mate tot zijn recht. De systematische inbedding dient nadrukkelijker tot zijn recht te
komen, zowel in de ondersteunende documentatie als de concrete uitwerking op de werkvloer.
Planmatig werken (van Overveld, 2016) en Handelingsgericht werken (Pameijer 2012) zijn de
afgelopen jaren gehanteerd in de schoolontwikkeling. Om het planmatig en systematisch werken
aan onderwijsbehoeften van leerlingen en het ondersteunen van de systematische en planmatige
aanpak te bevorderen is een review in de kwaliteit van onze handelingsgerichte - planmatige
aanpak wenselijk.
De implementatie van leerlingvolgsystemen ParnasSys, SOMtoday en ZIEN ondersteunt ons
onderwijs in het afstemmen van het aanbod en aanpak op individueel, groeps- en schoolniveau.
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2.3.12 Didactisch handelen: basiskwaliteit
Het didactisch handelen door onze leraren stelt de leerlingen in staat om tot leren en ontwikkelen
te komen. De didactische aanpak nodigt de leerling uit tot actief en betrokken leergedrag. Het
individueel leerproces is zichtbaar voor de leerling. Onze didactiek stelt de leerling in staat zijn
talenten te verkennen en eigenaarschap te ontwikkelen door het bespreken van de vooropgestelde
doelen en het evalueren op proces en product. Leraren zijn zich bewust dat zij een
onderwijsleeromgeving creëren waar zij hoge doelen stellen en hoge verwachtingen hebben,
vanuit de visie dat dit leren en ontwikkelen bevordert. Zij zijn zich bewust van het spanningsveld
tussen enerzijds uitnodigen en uitdagen en anderzijds frustreren. Mede hierdoor observeert en
toetst de leraar gedurende zijn les het effect van zijn aanbod en aanpak en stelt waar nodig
tussentijds bij.
2.3.13 Didactisch handelen: Gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit te verbeteren:
 Expliciete instructie aan de hand van een instructiemodel, waar sprake is van leraar gestuurd
onderwijs met heldere groepsinstructie, veel interactie en gerichte feedback is een onderwerp
dat wij als onderwijs willen blijven monitoren en bevorderen waar nodig.
 Verbetering van het didactisch handelen in complexe onderwijssituaties vraagt om een vorm
van teamleren, zoals klassenconsultaties en collegiale consultaties.
 Meer afstemming met elkaar op het niveau van klassenmanagement, met als werkwijze het
halen van informatie, delen en gezamenlijk afstemmen.
 De kwaliteit van het lees- en rekenonderwijs vraagt om een review in de mate waarin we
tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte en mogelijkheden van al onze leerlingen
o Verbreding van het aanbod voor specifieke doelgroepen zoals NT212 of leerlingen met
(kenmerken) van dyslexie/dyscalculie is een aandachtspunt (SO).
o Aansluitend is het wenselijk dat we een passende vorm van toetsen voor lezen en
rekenen voor al onze leerlingen weten te bepalen. Evaluatie op aanbod en toetsing
draagt bij aan onze verdere ontwikkeling van ons lees- en rekenonderwijs.
2.3.14: Didactisch handelen: eigen aspecten van kwaliteit, wat ons kenmerkt.
In de didactische benadering wordt zichtbaar dat de leraar oog heeft voor talenten van de leerling.
Er is sprake van een flexibel/creatief vermogen onder leraren om de complexiteit aan
onderwijsbehoeften van (een groep) leerlingen te bedienen. Het vermogen draagt bij aan passend
onderwijs met name in de didactiek en het op maat maken van methoden en methodieken.
In verschillende formele en informele overlegstructuren kan de leraar zijn didactische leerpunten,
competenties en vragen centraal stellen. In verschillende formele en informele overlegstructuren
wordt dit ter sprake gebracht en kunnen we passende didactische antwoorden vinden. Het werken
in de kernteams draagt bij aan inhoudelijke didactische kwaliteitsverbetering. Coaching,
klassenconsultaties en collegiale consultaties zijn een aanvullende vorm die daarin ondersteunend
werken.
2.3.15 Onderwijstijd: basiskwaliteit
De leerlingen krijgen minimaal de wettelijk voorgeschreven uren les, te weten 1.002 uur voor het
VSO en 940 voor het SO per schooljaar. Op alle scholen zijn dezelfde begin- en eindtijden
ingevoerd. Er wordt dagelijks lesgegeven van 08.45 tot 14.30 uur. Het rooster per groep voorziet in
een evenwichtige spreiding van onderwijsactiviteiten over de dag. In geval van afwezigheid door
ziekte of behandeling wordt voorzien in voldoende onderwijs elders.
Voor de leerlingen met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs van het Heliomare College
Heemskerk geldt een wettelijke norm voor de gehele opleiding. Voor het VMBO is deze norm 3.700
uur in vier jaar tijd en voor de Havo 4.700 uur in 5 jaar tijd. In het voortgezet speciaal onderwijs is
het mogelijk om een jaar langer over de opleiding te doen. Uit het OPP van de leerling moet blijken
waarom de leerling langer over de opleiding doet. In dit extra schooljaar moeten 1.000 lesuren
worden gemaakt.

2.3.16 Onderwijstijd: Eigen aspecten van kwaliteit, wat ons kenmerkt
12
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Functioneel gebruiken van de onderwijstijd is een belangrijk uitgangspunt voor het onderwijs. Het
doelgroepenmodel en het onderwijsbouwwerk draagt bij aan inzicht en aanscherping van het
aanbod in verhouding tot de onderwijstijd. Maar ook op zichzelf staande activiteiten worden kritisch
benaderd op zijn functionaliteit in leren.
2.3.17 Samenwerken: basiskwaliteit
De school werkt waar mogelijk samen met de andere scholen in het samenwerkingsverband
passend onderwijs en andere voorzieningen. In het kader van het bevorderen van integratie,
innovatie, en over inschrijvings- en toelatingsprocedures.
Aan het eind van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van kinderen informeert de school de
ouders en het vervolgonderwijs over de ontwikkeling van de leerlingen. De school voert overleg
binnen de diverse samenwerkingsverbanden en gemeenten, zorgkantoren en zorginstellingen en
ouders over passende onderwijsarrangementen en een dekkend netwerk.
Regionalisering
In het strategisch beleidsplan van Heliomare is één van de speerpunten: “samenwerken in
netwerken”. Voor de school vertaalt zich dit naar samenwerken met gemeentes,
samenwerkingsverbanden en bedrijven om de leerlingen meer kans te geven op participatie in de
maatschappij.
Stand van Zaken
De Stichting Heliomare Onderwijs participeert tot op heden op bestuursniveau in acht
samenwerkingsverbanden. Het al dan niet deelnemen aan een samenwerkingsverband is
gebaseerd op de postcodegebieden van onze leerlingen en het aantal leerlingen binnen een
samenwerkingsverband.







Kop van Noord-Holland, in het samenwerkingsverband primair onderwijs;
Noord Kennemerland, in samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs;
West Friesland, in het samenwerkingsverband primair onderwijs;
Midden Kennemerland, in samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet
onderwijs;
Zaanstad, in samenwerkingsverband voortgezet onderwijs;
Zuid Kennemerland, in het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.

2.3.18 Samenwerken: Eigen aspecten van kwaliteit, wat ons kenmerkt.
Initiatiefrijk in tot stand komen van samenwerkingspartners ten behoeve van het onderwijs dat in
dienst staat van elke leerling.
2.3.19 Praktijkvorming en stage: basiskwaliteit
Het VSO uitstroomprofiel Arbeid & Dagbesteding13 begeleidt de leerling en zijn/haar ouders /
verzorgers bij de voorbereiding en bij de keuze van een stageplek die past bij de
uitstroombestemming van de leerling en stelt hiervoor de vereiste stage overeenkomst op.
De overgang of transitie van school naar arbeid en dagbesteding verloopt in fasen, waarin
geleidelijk de schoolse component afneemt en de arbeid of dagbesteding situatie een steeds
duidelijkere plek krijgt.
Voor de jongere maakt de aanvankelijk brede en algemene oriëntatie plaats voor steeds meer
eigen keuzes en specifiekere situaties en ervaringen. In dit proces ontwikkelt de jongere en
ouders/verzorgers een steeds duidelijker beeld van zijn of haar mogelijkheden en capaciteiten en
hoe hij of zij deze wil inzetten.
De jongere zoekt, met behulp van zijn mentoren, stage-coördinator en ouders/verzorgers uit, hoe
en waar zijn ambities ten aanzien van arbeid / dagbesteding en andere levensgebieden een plek
kunnen krijgen in zijn eigen toekomst. De jongere werkt hier actief aan, samen met zijn of haar
omgeving, ouders, familie, school, UWV, gemeente, job coaches, centra voor dagbesteding en/of
organisaties die loonvormende arbeid bieden.

13

Heliomare College Alkmaar en Heemskerk
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Dit proces wordt begeleid door de school, in samenwerking met andere ondersteuners. Juist voor
de leerlingen die praktijkgericht leren is een geleidelijk en begeleid proces van school naar arbeid /
dagbesteding, wonen en vrije tijd noodzakelijk om zo optimaal mogelijk te gaan participeren in de
maatschappij. Hiervoor gebruiken we tegenwoordig de term ‘transitie’.
Het concept transitie past binnen het zogenoemde burgerschap model. Dit model geeft een visie
op mensen met een beperking, hun positie in de samenleving en de manier waarop het onderwijs,
de zorg en de ondersteuning moet worden ingericht. Kernwoorden die nauw gerelateerd zijn aan
dit model zijn bijvoorbeeld maatschappelijke participatie, autonomie en kwaliteit van bestaan.
Transitie betreft meer dan alleen de onderwijscomponent. De jongeren hebben door hun
beperkingen op verschillende gebieden ondersteuning van anderen nodig bij het inrichten van hun
bestaan. Waar nodig wordt deze ondersteuning gegeven door mensen uit het eigen sociale
netwerk. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden door professionals.
De ondersteuning wordt afgesproken op basis van de vraag van de betrokkene. Gezamenlijk
signaleren wij welke ondersteuning in de toeleiding naar en het functioneren in arbeid /
dagbesteding nodig is. Het VSO zal hiervoor samenwerking aangaan met professionals buiten het
onderwijs.
Uiteindelijk beslist de leerling en zijn ouder / verzorgers de definitieve uitstroom route. Het kan zijn
dat deze route niet overeenkomt met het advies van school.
In het VSO, uitstroomprofiel Arbeid & Dagbesteding begint transitie vanaf het eerste jaar VSO. De
transitie eindigt bij uitstroom en nazorg. Gedurende de hele schoolloopbaan van elke jongere
worden jaarlijks plannen opgesteld en geëvalueerd (OPP14).
Als VSO school bereiden we de jongeren voor op maatschappelijke deelname, onder andere door
middel van interne stage, arbeidstraining, groepsstage en externe (individuele) stages.
De externe stage wordt vastgelegd in een stage overeenkomst en wordt met de stagegever
geëvalueerd. Wij richten ons hierbij op competenties zoals beschreven in brancheopleidingen en
MBO kwalificatiestructuur (Boris lijn) als naslag / ondersteuning maken we gebruik van de
kerndoelen Voorbereiding op Dagbesteding en Arbeid (CED).
Rondom de stage van elke jongere worden de resultaten bijgehouden. Hierin staan de
competenties en gesprekken met de stagegever en leerling centraal.
Mocht blijken tijdens de stage dat er mogelijkheden zijn voor een leerling om zich nog verder te
ontwikkelen kunnen we gebruik gaan maken van de werkprocessen van Boris of van de Borislijn.
De jongere, ouders, stage coördinatie en de werkgever zijn hierbij de evaluerende partijen.
Afstemming met de mentoren vindt plaats.
Er is sprake van een goede wisselwerking tussen hetgeen wat op de stageplek verwacht wordt en
wat er op school geleerd wordt en omgekeerd. Hiertoe vindt regelmatig overleg plaats tussen stage
coördinator en mentor, het zogenaamde stage overleg. In de periode voor uitstroom vindt overleg
plaats tussen school en verantwoordelijken van desbetreffende gemeenten. Doel hiervan is het
bewerkstelligen van een geleidelijke en soepele overgang van school naar arbeid (indien mogelijk)
of dagbesteding.
In het kader van nazorg worden de jongeren vanuit de VSO school nog twee jaar na het verlaten
van de school op afstand gevolgd door de stagecoördinator. Door middel van deze nazorg wordt
de plaatsing van jongeren in de samenleving bewaakt en blijft de school als vertrouwensrelatie in
beeld. Bij eventuele problemen wordt er bij informatie opgevraagd bij de diverse geledingen en
gaat dan adviserend en waar nodig actief opgetreden.
Leerlingen van het VSO, met uitstroomprofiel arbeid, worden toegeleid naar arbeid via lessen
arbeidstoeleiding, het volgen van interne stage, arbeidstraining, groepsstage buiten de school en
individuele stage in het bedrijf.
In de doorstroming naar arbeid speelt de individuele stage een belangrijke rol. We zien echter dat
de overgang van school naar arbeid voor de jongeren en voor werkgevers nog een grote stap is.
14
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Met de intensivering van de individuele stage proberen we deze kloof verkleinen en de overgang
soepeler doen verlopen. Hierdoor leert de werkgever de leerling steeds meer te waarderen en leert
de leerling in een niet gesimuleerde situatie hoe een arbeidsproces verloopt.
Het VSO onderschrijft de visie op arbeidsvoorbereiding, namelijk dat leerlingen zich het beste
arbeidsvaardigheden eigen maken in een ‘niet-schoolse’, bedrijfsmatige situatie. Leerlingen
ontwikkelen die vaardigheden in deze visie het beste in een levensechte bedrijfssituatie.
Leerwerkbedrijf, Werken is Meedoen (WIM)
Leerlingen van Heliomare College Heemskerk, met uitstroomprofiel Arbeid, worden toegeleid naar
werk via lessen arbeidstoeleiding, het volgen van interne stage, groepsstage buiten de school en
individuele stage in het bedrijf.
In de doorstroming naar werk speelt HelioMaatwerk een belangrijke rol. We zien echter dat de
overgang van school naar werk voor de jongeren en voor werkgevers nog een grote stap is. Met de
komst van WIM willen we deze kloof verkleinen en de overgang soepeler doen verlopen. WIM
bereidt de leerlingen voor op arbeid.
Heliomare Onderwijs onderschrijft de visie op arbeidsvoorbereiding, namelijk dat leerlingen zich het
beste arbeidsvaardigheden eigen maken in een ‘niet-schoolse’, bedrijfsmatige situatie. Leerlingen
ontwikkelen die vaardigheden in deze visie het beste in een zo levensecht mogelijke
bedrijfssituatie. Deze arbeidssimulatie is levensecht, omdat WIM zoveel mogelijk functioneert als
een bedrijf.
De wijze waarop WIM werkt is te vinden in het document Leerwerkplaats WIM en op de website:
https://www.heliomare.nl/locaties/wim/
2.3.20 Praktijkvorming en stage: gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit, met de participatie
wet, te verbeteren:
De volgende verbeteringsslagen nog te behalen:
 Samenwerking tussen de diverse gemeenten en onderwijs. Hoewel er een flinke stap is
gemaakt met de HAL en BUCH gemeenten door middel van het document ‘route arbeid’.
 Samenwerking tussen het onderwijs, werkgevers en overheid kunnen worden verbeterd.
 Samenwerking en vooral overleg tussen de diverse scholen van het VSO onderwijs in de regio
en landelijk om de leerlingen uit het VSO meer kansen te bieden naar arbeid.
 Bewust worden binnen het onderwijs van de uiteindelijke uitstroom van de leerling.
 Het monitoren van het resultaat met betrekking tot de kwaliteit en de toepasbaarheid van de
stageplek.
 Zicht op de voortgang van de leerling op de stageplek.
2.3.21 Toetsing en afsluiting: basiskwaliteit
Elke locatie past de jaarcyclus ‘werken aan opbrengsten’ toe waarin leerling-, groep en
schoolniveau resultaten worden gevolgd en geanalyseerd. Volgens de jaarcyclus kwaliteitszorg
worden resultaten van toetsen, observaties, gesprekken met leerlingen inzichtelijk gemaakt.
Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen. Het werken op de
leerlinggericht ontwikkelingsperspectief en het landelijke doelgroepenmodel dragen bij aan een
zorgvuldige procedure bij het bepalen van het advies voor vervolgonderwijs.
2.3.22 Toetsing en afsluiting: Gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit te verbeteren
Het verder implementeren van LVS ParnasSys en SOMtoday mét daarbij het doelgroepenmodel
en onderwijsbouwwerk figuren 1, 2 en 3 is ondersteunend om het kwaliteitsgebied toetsing en
afsluiting te versterken. Na het implementeren van de LVS ParnasSys en SOMtoday worden de
citotoetsen van Arbeid en dagbesteding geïmplementeerd.
2.3.23 Toetsing en afsluiting: Eigen aspecten van kwaliteit, wat ons kenmerkt
SO kenmerkt zich als organisatie waar, naast landelijk gestandaardiseerde toetsinstrumenten,
passende instrumenten worden ingezet om tot een adequate vorm van toetsing te komen.
Het voortgezet speciaal onderwijs kenmerkt zich als organisatie door verschillende examens en
certificaten aan te bieden. Er is sprake van maatwerk. Zowel landelijk als afdelingsniveau wordt
gezocht naar passende toetsen.
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2.4

Schoolklimaat

2.4.1 Basiskwaliteit
Naast het leren van kennis en vaardigheden besteedt Heliomare Onderwijs aandacht aan de
persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Wij streven ernaar om de school een stoere, prettige
en veilige plek voor hen te laten zijn. Een plek waar we de ander in zijn waarde laten, elkaar
respecteren en accepteren. De leerlingen ervaren dat de volwassenen in de school vertrouwen
hebben in hun kwaliteiten en luisteren naar hun wensen. Wij besteden aandacht aan de sociaalemotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden van elke leerling; in de lessen, in de dagelijkse
omgang met elkaar en tijdens de stages. Alle medewerkers voelen zich daar - samen met de
ouders - verantwoordelijk voor.
Vanuit het uitgangspunt van gelijkwaardigheid staan we open voor de individuele leerling, zijn
wensen en zijn ideeën. Daarnaast behartigt de leerlingenraad binnen het voortgezet speciaal
onderwijs de belangen van de groepen.
Ons pedagogisch klimaat sluit aan bij de waarden die we merkbaar willen laten terugkomen in ons
dagelijks werk. We scheppen een klimaat dat:
• Toegankelijk is voor iedereen; je voelt je er welkom.
• Vriendelijk is voor iedereen; je voelt je er thuis.
• En bevordert dat een ieder zich sociaal gedraagt en zo goed mogelijk kan presteren, kan
genieten en leren en ontwikkelen. Je voelt je er competent en autonoom.
De waarden: ‘Samen’, ‘Veilig’ en ‘Groei/Bouwen’ staan centraal binnen ons pedagogisch klimaat.
De waarden vertalen zich naar gedragsverwachtingen die voor alle medewerkers, leerlingen,
ouders en anderen van toepassing zijn. Er vindt een op waarden gestuurde benadering plaats,
waar gedragsverwachtingen zichtbaar zijn, waar sprake is van een positieve benadering en waar
feedback, elkaar aanspreken en afspreken binnen ons klimaat vanzelfsprekend is.
Ons pedagogisch klimaat draagt bij aan het bevorderen en waarborgen van sociale veiligheid. Wij
omarmen de volgende visie:
Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen
als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar
kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen, aangemoedigd worden positief
gedrag te laten zien en dat ze het gevoel hebben erbij te horen. Leerlingen hebben ruimte nodig
om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren
verantwoordelijkheid te nemen. School is niet alleen de plek waar ze lesstof leren, het is ook de
plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en
verschillen in normen, waarden en omgangsvormen ( sociaal veiligheidsplan Heliomare, 2017).
Alle scholen zijn in het bezit van een plan sociale veiligheid. Jaarlijks vindt er een veiligheid
belevingsonderzoek plaats onder alle leerlingen en medewerkers. Hierbij worden ook ouders
betrokken door ze de oudertevredenheidsvragenlijst in te laten vullen. Data wordt geanalyseerd en
verbanden tussen de verschillende betrokkenen (leerling, medewerker, ouders) worden gelegd
waar relevant. Elke school heeft een veiligheidscoördinator die samen met de schooldirecteur
sturing geeft aan het monitoren van de sociale veiligheid en veiligheidsbeleving en de daaruit
volgende geplande acties. Het veiligheidsplan is een groeidocument waarbij uit de monitoring
voortgekomen bevindingen een bijdrage leveren aan een continue proces van door-ontwikkeling.
Er is binnen elke school een medewerker als vast aanspreekpunt aanwezig in het kader van
pesten. De coördinatoren komen vier keer per jaar bijeen om de voortgang te bespreken, om
elkaar te informeren en good practices te delen. Het streven is om de veiligheidsbeleving van alle
leerlingen van Heliomare Onderwijs te kunnen meten.
2.4.2 Gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit te verbeteren:
Het plan sociale veiligheid is in ontwikkeling. Op basis van de analyse en in verhouding tot het
wettelijke kader ontwikkelt elke school zijn plan sociale veiligheid. Het plan sociale veiligheid wordt
gezien als een groei document. Er is sprake van een zogenaamd ‘ongoing process’. In die zin dat
de thema’s onderhevig zijn aan herijking of aanvulling, omdat op vaste momenten in het jaar
thema’s uit het plan sociale veiligheid worden geëvalueerd, verdiept en ter discussie worden
gesteld. Input voor deze herijking of aanvulling komt voort uit groepsbesprekingen,
onderzoeksinstrumenten veiligheidsbeleving.
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2.5

Onderwijsresultaat

2.5.1 Basiskwaliteit
Heliomare Onderwijs hanteert voor de planning en uitvoering van haar onderwijs de PDCA cyclus.
PDCA is een afkorting die staat voor: Plan (maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken),
Do (voer het plan uit), Check (vergelijk de resultaten met wat je had willen bereiken), Act (bij
afwijking: neem maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken).
De vier activiteiten brengen kwaliteit continu onder de aandacht. Medewerkers zijn in staat om aan
de hand van de vier activiteiten resultaten te beoordelen en te verbeteren. Er is zowel aandacht
voor pedagogische doelen als voor didactische doelen, waarbij ook de relatie gelegd wordt met ons
personeelsbeleid en scholingsbeleid.
Heliomare Onderwijs kijkt systematisch en cyclisch naar de opbrengsten van het onderwijs, op SO
/ VSO niveau, afdelingsniveau groepsniveau en leerling niveau. De opbrengsten worden jaarlijks
geëvalueerd, geanalyseerd en opnieuw geformuleerd.
Vervolgsucces
Zowel leerlingen van het SO als het VSO worden na de schoolloopbaan tot 2 jaar gevolgd in de
mate van schoolsucces. Bevindingen resulteren in mogelijke aanpassing van het curriculum.
Resultaten zijn realistisch en geënt op functionele participatie in de maatschappij.
2.5.2 Sociale en maatschappelijke competenties
Alle afdelingen hebben methoden en methodieken om sociale en maatschappelijke competenties,
bij leerlingen te ontwikkelen en in kaart te brengen. Onder sociale en maatschappelijke
competenties verstaan we burgerschap, arbeidscompetenties en werknemersvaardigheden. Er
worden methoden en methodieken gebruikt, zoals bijvoorbeeld ‘gepersonaliseerd leren’ om sociale
en maatschappelijke competenties bij leerlingen te ontwikkelen. Middelen worden op maat
ontworpen. Pedagogisch klimaat staat hoog in het vaandel. Het aanleren van sociale en
maatschappelijke competenties gaat ons allemaal aan: medewerkers handelen als rolmodel.
2.5.3 Gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit te verbeteren:
Aan de hand van het onderwijsbouwwerk van het VSO (figuur 3) is de uitstroombestemming de
gestelde norm. De doorstroom naar de uitstroombestemming toe vraagt om het formuleren van
tussentijdse onderwijsdoelen. Bij de implementatie buigen wij ons over dit vraagstuk: “wat zijn de
tussentijdse - en eind normen aan de hand van het onderwijsbouwwerk?”.
Het bepalen of de behaalde sociale en maatschappelijke competenties in overeenstemming zijn
met het niveau van de leerling, het volgen van de ontwikkeling vraagt een valide instrument, in dit
geval ZIEN.
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3.

Kwaliteitsbeleid
3.1

Kwaliteitszorg en ambitie.

Heliomare Onderwijs sluit aan bij de eisen die de wetgever stelt op het gebied van kwaliteitszorg.
Het beleid op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs omvat het bewaken
dat kwaliteit gerealiseerd wordt. Dat inzichtelijk is welke maatregelen ter verbetering van de
kwaliteit nodig zijn en maatregelen en instrumenten waarborgen, zodat de medewerkers hun
bekwaamheid onderhouden. Het beleid is beschreven in het kwaliteitshandboek (KSO15) en in het
schoolplan.
16

17

18

De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg
zoals geformuleerd in dit schoolplan. Bij de zorg voor kwaliteit zijn medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers en bestuur betrokken.
3.2

Kwaliteitsbeleid

Het beleid van Heliomare Onderwijs betrekt belanghebbenden bij de zorg voor kwaliteit. Daarbij
onderscheiden we beleid op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Elk
niveau kent zijn eigen geïdentificeerde belanghebbenden, bereik, processen en procedures.
De kwaliteitszorg van Heliomare Onderwijs wordt ingericht aan de hand van de Kwaliteitsnorm
Speciaal Onderwijs, het KSO (Lecso, 2016). Deze kwaliteitsnorm is door het onderwijsveld zelf
ontwikkeld, waarbij een kwaliteitsmanagementsysteem is ontworpen. In dit systeem worden alle
processen geordend, met elkaar verbonden en voor iedereen helder en toegankelijk. De
kwaliteitsnorm biedt het kader waarbij zichtbaar is hoe we systematisch en planmatig de
organisatie in kaart brengen en met elkaar in verband brengen en de processen borgen. Het doel
is verbetering van de onderwijskwaliteit.
Het bestuur en de medewerkers van de afdelingen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs.
De doelen worden tussentijds en na afloop van een jaarcyclus geëvalueerd. De analyse draagt bij
aan verbeteren van onderwijs, zicht op successen, acties op het gebied van professionalisering en
personeelsbeleid. Werken aan opbrengsten wordt aan de hand van vooropgestelde
procesbeschrijving en ondersteunende documentatie gestroomlijnd.
Heliomare Onderwijs stelt de gegevens van de scholen beschikbaar op Vensters PO en VO ten
behoeve van transparantie naar ouders, belangstellenden en belanghebbenden.
Het kwaliteitsmanagementsysteem draagt bij aan het stelsel van kwaliteitszorg. Het activiteitenplan
van Heliomare Onderwijs is voor de afdelingen aanleiding om van daaruit hun eigen afdelings- en
teamplannen te ontwikkelen. De strategische keuzes worden vertaald in tactisch beleid, dat
vervolgens operationeel uitgevoerd wordt.
De doelen en ambities worden volgens een vast stramien in kaart gebracht. Er worden kritieke
stuurfactoren en proceseigenaren benoemd. Hierdoor is het continu beoordelen en bijstellen c.q.
verbeteren van processen mogelijk.
3.2.1 Gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit te verbeteren:
Het kwaliteitshandboek draagt bij aan eenduidigheid in de aansturing op kwaliteitszorg. Het
ontwerpen van procesbeschrijvingen die richting geven aan onze kwaliteitszorg is in ontwikkeling.
De inhoud van het kwaliteitshandboek en de procesbeschrijvingen dienen een gebruiksvriendelijk
en functioneel karakter te hebben. Dit vraagt om een aanpak in implementatie waar de
medewerkers van onderwijs betrokken moeten zijn. Alle medewerkers dienen op de hoogte te zijn
van het managementsysteem en worden geïnformeerd over de voor hen relevante wijzigingen.
Elke medewerker kent zijn eigen rol in de processen, en weet in eigen woorden te benoemen wat
zijn of haar bijdrage is aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

15
16
17
18

KSO = Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (Lecso)
Beschreven in § 2.3.5 (SO) en 2.3.6 (VSO)
Beschreven in § 2.3.14 tot 2.3.16
Beschreven in § 1.11 en § 2.3.11 tot 2.3.14
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Op meso niveau, dus Heliomare breed, en op SO/VSO niveau, kan Heliomare Onderwijs
aantoonbaar maken welke informatie zij verzamelt, analyseert, beoordeelt en welke passende
maatregelen er worden genomen. De organisatie toont aan hoe belanghebbenden hierover worden
geïnformeerd. Medewerkers worden betrokken bij het opstellen van verbetermaatregelen.
De verbeterslag van onze zorg op kwaliteit zal ertoe bijdragen dat er verbinding komt tussen
verschillende processen die binnen Heliomare Onderwijs zich afspelen. Denk hierbij aan
ontwikkelingen ten behoeve van onze kwaliteitscultuur, ons onderwijskundig beleid en
personeelsbeleid.
3.3

Kwaliteitscultuur

Bij het klimaat of sfeer in de school staat de persoonlijke ontmoeting centraal. Bij het klimaat gaat
het om de manier waarop je elkaar als mens ontmoet. Allerlei rituelen als samen koffiedrinken, de
lunch gezamenlijk gebruiken, vieren van verjaardagen, personeelsuitjes, lief en leed enz. horen
daarbij. Bij de cultuur staat de professionele ontmoeting centraal.
Beide factoren, klimaat en cultuur, dragen bij aan een professionele cultuur. Binnen deze
professionele cultuur komt een goede communicatie over de doelstellingen van de school en de
professionele ontwikkeling van de medewerkers tot stand. Er wordt vanuit gegaan dat alle
betrokkenen in staat en bereid zijn te reflecteren op eigen professioneel handelen en op de
processen zoals deze zich voordoen. Met andere woorden: er is sprake van professionele
rolneming.
Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur (publicatie PO raad, 2017). Interne en externe
19
toezicht zijn ingeregeld (Raad van Toezicht, GMR, MR ), en worden op vastgestelde momenten
regelmatig geëvalueerd. Taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.
Deze handelwijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Ieder werkt vanuit zijn
eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Heliomare bewaakt de kwaliteit van zijn
onderwijspersoneel als het gaat om bekwaamheid en bevoegdheid. Medewerkers worden
uitgenodigd hun bekwaamheid te bevorderen.
Dit wordt vanuit de Heliomare academie (in 3.3.1 toegelicht) en het personeelsbeleid geïnitieerd.
De schoolvoering betreffende de kwaliteitscultuur valt uiteen in twee onderdelen:
1. Schoolorganisatie door het borgen en ontwikkelen van integrale processen.
2. Menselijk kapitaal door het borgen en ontwikkelen van de professionele competenties van
medewerkers.
Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel op alle scholen en maakt mogelijk dat het
personeel haar bekwaamheid onderhoudt. De manager en zijn team werken gezamenlijk aan een
voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de
gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen. Medewerkers van Heliomare Onderwijs krijgen
voldoende gelegenheid zich te bekwamen. De wijze waarop Heliomare Onderwijs hier aan
tegemoet komt wordt in onderstaande paragraaf 3.3.1 toegelicht.
Heliomare kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert daarin transparant en integer.
Op de gebieden van tevredenheidsmetingen, onderwijskunde, professionalisering, veiligheid,
schoolklimaat kent ons onderwijs een voortdurende verbetering. Heliomare Onderwijs zorgt er voor
dat mensen beleid en plannen begrijpen en maakt afspraken met hen over hun bijdrage aan de
realisatie daarvan. Er is sprake van wederkerigheid tussen leiding en medewerkers in het halen en
brengen van informatie. Heliomare Onderwijs heeft vastgesteld welk overleg en welke
communicatie nodig is. Er is een overzicht (interne en externe) overlegmomenten en
communicatiemiddelen. Per overleg of communicatie is duidelijk: doel, frequentie, tijdsbesteding,
deelnemers, wijze van agendering en verslaggeving. Het effect van de communicatie wordt
volgens vastgestelde momenten gemeten en leidt zo nodig tot bijstelling.
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3.3.1 Heliomare als Lerende organisatie, de Heliomare academie en de onderzoekskring
Visie op leren binnen Heliomare Onderwijs is als volgt:
 leren van en met elkaar.
 hechten belang aan kritische reflectie.
 feedback kunnen geven, maar ook ontvangen.
 leren van hun ervaringen en van ervaringen van anderen.
 zijn individueel en samen verantwoordelijk voor kennisontwikkeling, kennisdeling en
vernieuwing van de beroepspraktijk.
 zijn vakmensen die weten waar ze het over hebben.
 kunnen hun kennis op een hoog niveau in de praktijk brengen met het doel de
ontwikkeling, het leren en het participeren van hun leerlingen actief te ondersteunen.
Onderdeel van de lerende organisatie is de Heliomare academie en de onderzoekskring.
Heliomare is een lerende organisatie, waarbinnen individueel leren, teamleren en organisatieleren
sterk met elkaar verbonden zijn. Dit leren wordt als voorwaardelijk gezien voor het leren en het zich
ontwikkelen van de leerlingen van Heliomare. De plaats waar dit leren bij elkaar komt en waar
kennisontwikkeling en kennisdeling zichtbaar worden, is de Heliomare academie.

De ambitie voor een lerende organisatie is dat medewerkers op alle niveaus binnen Heliomare
ondersteund en gefaciliteerd worden om zich te blijven ontwikkelen, dat wil zeggen zich op te
stellen als lerenden binnen de context waarin zij werken. Dit doen we vanuit het waarderend
perspectief: hoe kunnen talenten van medewerkers ingezet worden bij het leren, het ontwikkelen
en het vernieuwen binnen Heliomare?
Extern willen we participeren in en bijdragen aan nieuwe en relevante samenwerkingsrelaties en verbanden ten behoeve van kennis- en praktijkontwikkeling.
De focus van dit alles is de talentontwikkeling van en de voorbereiding op de maatschappelijke
participatie van kinderen en jongeren die onderwijs, ondersteuning, begeleiding en/of revalidatie
ontvangen van Heliomare.
Organisatie van de Heliomare academie:
De Heliomare academie heeft als haar basis de individuele medewerkers en de netwerken die zij
vormen binnen de scholen, de diensten en de afdelingen van Heliomare Kind/Jeugd. Kort gezegd:
de medewerkers zijn de Heliomare academie Deze netwerken waar zij deel van uitmaken zijn
zichtbaar als grotere of kleinere teams, projectteams, vakgroepen en professionele
leergemeenschappen
(PLGs).
Daarin
zijn
zij
gezamenlijk
verantwoordelijk
voor
praktijkontwikkeling, kennisontwikkeling, innovatie en leren op afdelingsniveau, locatieniveau of
organisatieniveau. De Heliomare academie werkt nauw samen met de afdeling Research en
Development van Heliomare.
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Vanuit de Heliomare academie wordt samengewerkt met relevante netwerken in de regio, buiten
de regio en in het buitenland.
Heliomare Onderwijs faciliteert medewerkers om 5% van hun normjaartaak actief in te zetten voor
de Heliomare academie Kind/Jeugd en 5% om persoonlijke ontwikkelingsdoelen te realiseren.
Een kerngroep vormt het hart van de Heliomare academie: alle activiteiten op het terrein van
praktijkgericht onderzoek, innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling, professionalisering van
medewerkers en het interne en externe professionaliserings- en ondersteuningsaanbod worden
vanuit de kerngroep gecoördineerd, gemonitord en geëvalueerd.

Onderzoekskring
Praktijkgericht onderzoek is onderzoek dat geworteld is in de beroepspraktijk en bijdraagt aan de
verbetering en innovatie van die beroepspraktijk. Het gaat hierbij vaak om kleinschalig onderzoek
gericht op het leveren van concrete oplossingen voor praktijkproblemen. Praktijkmensen
participeren zelf actief in het onderzoek, zijn mede-onderzoeker.
Het praktijkgerichte onderzoek past binnen de strategische doelstellingen van de organisatie, c.q.
houdt rekening met de eisen van de omgeving (actuele maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe
wet- en regelgeving zoals Passend Onderwijs en het toezichtkader van de inspectie).
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Vakgroepen
Om de vakinhoudelijke kwaliteiten van de professionals te borgen is binnen Heliomare Onderwijs
gekozen voor de vakgroepstructuur. Binnen elke vakgroep is een vakgroepcoördinator benoemd.
Deze heeft als voornaamste taak het nemen van initiatieven met betrekking tot de verbetering van
de kwaliteit van de vakgroep en het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied. Er zijn
vakgroepen voor de disciplines: internbegeleider, bewegingsonderwijs, psychologen en
orthopedagogen, maatschappelijk werk en senior- klassenassistenten/schoolverpleegkundigen
Kind/jeugd.
Digitale leeromgeving
Heliomare faciliteert in een digitale leeromgeving om individueel leren, teamleren en
organisatieleren te optimaliseren. Het gaat hierbij om het productief maken van kennis. Het
vermogen om kennis te genereren (leren), met elkaar te delen, toe te passen en te verspreiden ten
behoeve van verbetering en vernieuwing. De digitale leeromgeving (DLO) wordt ingericht met de
verschillende onderdelen zoals, CAPP leren, kwaliteitspaspoort, persoonlijk portfolio, HR
gesprekscyclus en 360 graden feedback en learning spaces.
De DLO faciliteert in duurzame kennis- en competentie ontwikkeling. De medewerker heeft zelf de
regie op zijn leren als het gaat om de tijd en de plaats. De regie en eigen verantwoordelijkheid voor
ontwikkeling en kwaliteit ligt bij de medewerker en/of het team. De aanwezige kennis en
deskundigheid vanuit de organisatie wordt ingezet.
Het DLO geeft invulling geeft aan verplichte registraties ten behoeve van accreditaties en externe
registers. Het DLO voorziet in Sturingsinformatie op individueel-, team en organisatieniveau. Er is
een actueel inzicht in kwalificaties en de geldigheid daarvan.
Expertise Heliomare Onderwijs extern
Door de Wet op passend onderwijs heeft Heliomare Onderwijs de afgelopen jaren haar dienst
ambulante begeleiding omgevormd tot een afdeling Heliomare Passend Onderwijs Advies.
Talenten en vakmanschap van medewerkers worden gezien en zij krijgen de mogelijkheid om hun
expertise intern en extern uit te zetten in het verzorgen van trainingen. Daarnaast detacheren we
personeel naar de samenwerkingsverbanden, ROC’s en scholen.
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3.3.2 Gezamenlijk streven om de kwaliteitscultuur te verbeteren:
Het monitoren en bevorderen van de kwaliteitscultuur kan aan de hand van verslaglegging in het
schoolverslag inzichtelijk worden. Op dit moment vindt terugkoppeling plaats door een lid van de
Heliomare academie, een schooldirecteur of de vakgroep -coördinator met de manager. Integratie
van de opbrengsten ten behoeve van de kwaliteitscultuur met de opbrengsten van de
kwaliteitszorg van het onderwijskundig beleid is wenselijk. Zodat we bewaken dat kwaliteit
gerealiseerd wordt en het de kwaliteitscultuur het vliegwiel is voor verdere ontwikkelingen van de
organisatie. Opbrengsten dienen een uitwerking te hebben op het onderwijs op verschillende
niveaus.
3.4

Verantwoording en dialoog

Heliomare Onderwijs omarmt het belang dat zij zich aan de omgeving verantwoordt en actief de
dialoog aangaat met verschillende betrokkenen. Verantwoording leggen wij intern en extern af.
Bijvoorbeeld aan bestuur, ouderraad, MR en de GMR, aan de focus- of klankbordgroepen met
ouders, de inspectie van het onderwijs en de samenwerkingsverbanden. Dit horizontaal
verantwoorden is gericht op het verslag doen over de gang van zaken rond de organisatie van het
onderwijs, de gemaakte afspraken, de bereikte resultaten, toekomstige ontwikkelingen, financiële
aspecten en andere relevante zaken. Heliomare Onderwijs doet dit in het schoolverslag, dat
jaarlijks wordt gemaakt en toegezonden aan leerlingen, hun ouders, onze partners en andere
belanghebbenden. Daarnaast heeft de Stichting Heliomare Onderwijs een jaarverslag, met
jaarrekening goedgekeurd door de accountant als onderdeel van het jaarverslag van de Stichting
Heliomare.
Kwaliteitsontwikkeling, kennisdeling en professionalisering brengen we voor het voetlicht aan de
hand van ons activiteitenplan, het meerjarenplan of het schoolplan. Heliomare Onderwijs publiceert
de gegevens van de afdelingen in Vensters/ Scholen op de Kaart PO en VO ten behoeve van
transparantie naar ouders en belangstellenden.
Het bestuur en zijn afdelingen brengen minimaal jaarlijks verslag uit over haar doelen en de
resultaten die zij behalen. Zij doen dit op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich aan de
intern toezichthouder. Het bestuur en de scholen verantwoorden zich aan de overheid en
belanghebbenden.
Intern gaat het bestuur de dialoog aan met de medewerkers rondom allerlei thema’s binnen de
organisatie. Zoals de ontwikkelingen binnen Heliomare op zijn kop, de kwaliteitszorg en
medewerkerstevredenheid.
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4.

Personeelsbeleid

Voor Heliomare is de deskundigheid en de passie van onze medewerkers de kracht van onze
organisatie. Wij investeren daarom continu in scholing en in een stimulerende werkomgeving met
goede faciliteiten. Mensen met ambitie en talent bieden wij graag de kans om door te groeien.
Binnen Heliomare Onderwijs hebben alle personeelsleden een bestuursbenoeming. Het bestuur
kiest voor modern actief personeelsbeleid, dat aansluit bij goed werkgeverschap en de CAO
primair onderwijs en geeft alle personeelsleden een werkgelegenheidsgarantie.
Heliomare Onderwijs verwezenlijkt sociaal beleid door middel van het bevorderen van goede
arbeidsvoorwaarden en het toepassen van de arbeidsvoorwaarden volgens de beginselen van
goed werkgeverschap.
Nieuwe ontwikkelingen in de CAO in de planperiode worden beoordeeld op vast te stellen beleid,
passend bij onze visie op onderwijs en ontwikkeling.
Er is binnen Heliomare Onderwijs sprake van integraal personeelsbeleid. Het gevoerde beleid
wordt geëvalueerd en vervolgens vastgelegd in een sociaal jaarverslag. Er worden volgens een
vastgestelde uitvoeringsregeling functionerings- c.q. POP-gesprekken gevoerd met alle
medewerkers en waar nodig vinden beoordelingen plaats.
Door een actief arbobeleid en een goed verzuimbeleid te voeren wordt bijgedragen aan het welzijn
van de medewerkers, de schoolleiding en de leerlingen. Het arbobeleid is gericht op preventie,
zoals een preventief ziekteverzuim beleid, interne coaching on the job, bedrijfsfitness en duurzame
inzetbaarheid. Verder dragen een duidelijke organisatiestructuur, adequate informatievoorziening
en goede arbeidsomstandigheden ook hiertoe bij.
Goed personeelsbeleid draagt bij aan de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van
de leraar. In functionerings -en scholingsgesprekken komt talent en ontwikkelpunten van de leraar
aan bod. Heliomare stimuleert te allen tijde de wens tot ontwikkeling, scholing voor verdere
professionalisering van de leraar. Heliomare benut tevens het vakmanschap van de leraar en zet
deze in binnen de diverse initiatieven die beschreven staan bij de kwaliteitscultuur.
4.1

Bekwaamheidseisen

Op de locaties van Heliomare Onderwijs wordt interdisciplinair gewerkt in multidisciplinaire teams.
Heliomare Onderwijs hanteert voor haar personeel de volgende bekwaamheidseisen:
Voor alle functies of taakprofielen geldt een gecertificeerde expertise:
 Opleidingseisen:
o Voor leerkrachten: Master Educational Needs niveau.
o Voor leraarondersteuners: niveau opleiding gediplomeerd leraarondersteuner.
o Voor assistenten: minimaal MBO 3 en 4 en certificering op o.a. voorbehouden
handelingen.
o Voor paramedici/verpleegkundigen: BIG-registratie en/of ingeschreven in het
kwaliteitsregister.
o Voor vakleerkrachten: specialisaties voor de doelgroep.
o Voor de overige medewerkers wordt een bij de functie passende diplomering of
certificering gevraagd.


En/of specifieke expertise op het gebied van onder andere:
o Taal- spraakstoornissen.
o Communicatiestoornissen / Niet- of nauwelijks sprekende kinderen.
o Rekenstoornis.
o Aandachtstoornissen.
o Motorische stoornissen.
o Stoornissen in het autismespectrum.
o Epilepsie.
o Niet aangeboren hersenbeschadiging.
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o Voorbehouden handelingen.
o Gedrags- en/of psychische stoornissen.
4.2

Gezamenlijk streven om de kwaliteitscultuur te verbeteren:

Door de schaarste op de arbeidsmarkt en uitstroom vanwege pensioengerechtigde leeftijd, is
werving van nieuwe professionals in het kader van uitstroom strategisch personeelsbeleid naar de
toekomst toe wenselijk.
Er is een format voor de gesprekscyclus voor het vastleggen van proces, opbrengsten en
afspraken ten behoeve van de functioneringsgesprekken (360̊ feedback gesprekken). De
opbrengsten staan in het individuele personeelsdossier. Daar staan de plannen en afspraken in. In
de nabije toekomst willen we de individuele verslaglegging in het DLO systeem een plek geven
zodat overeenkomsten, overkoepelende kenmerken gesignaleerd worden. Deze signalering geeft
sturing op bestuursniveau en op management niveau.
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5.

Financieel beleid
5.1

Continuïteit

Binnen Heliomare Onderwijs zijn alle beleidsissues en rapportages opgenomen in de PCcyclus.
Zo wordt elk tertaal een managementrapportage gemaakt waarin gemeld wordt wat de stand van
zaken is aangaande het activiteitenplan en de begroting (de forecastgesprekken). Ook risico’s en
kansen worden in deze rapportage meegenomen. Het management van de school verzorgt de
rapportage aan het bestuur, die dit bespreekt met de medezeggenschap en de Raad van Toezicht.
In het jaarverslag van Stichting Heliomare Onderwijs is een continuïteitsparagraaf opgenomen.
Hierin wordt een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen voor de nog komende jaren, alsmede
een meerjarenraming. Tevens worden de risico’s benoemd en de beheersmaatregelen die daarbij
horen.
De paragraaf is conform de richtlijn jaarverslag Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
5.2

Doelmatigheid

Tijdens de forecastgesprekken is doelmatigheid eveneens onderwerp van gesprek. Sinds Passend
Onderwijs is dit thema nadrukkelijk aan de orde, doordat ook verantwoording gevraagd wordt door
samenwerkingsverbanden. De gedifferentieerde financiering moet ook teruggevonden worden in
een gedifferentieerde aanpak en organisatie van het onderwijs.
Om optimale opbrengsten te genereren moet er voortdurend geïnvesteerd worden op diverse
terreinen. Gedacht moet worden aan scholing personeel, werken aan de school als lerende
organisatie, uitvoeren van praktijkgericht onderzoek ten behoeve van verbetering van de
onderwijspraktijk, modernisering van de leerlingvolgsystemen.
De in het schoolplan geformuleerde ambities worden vertaald in de activiteitenplannen van het SO
en VSO, met daarbij een meerjarenbegroting. Monitoring hiervan is geborgd in de PCcyclus.
5.3

Rechtmatigheid

Het bevoegd gezag (= Raad van Bestuur) presenteert jaarlijks een jaarverslag waarin
verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid, de verwerving en de besteding van de
gelden.
De Raad van Toezicht heeft een accountant aangesteld om deze jaarrekening te controleren. Deze
controle vindt plaats conform het door de inspectie opgestelde onderwijsaccountantsprotocol.
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6.

Leiderschap
6.1

Bestuur

Binnen het primair onderwijs is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht en heeft de PORaad de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vastgesteld.
Goed onderwijs betekent dat iedere school verantwoordelijk is voor het geven van kwalitatief goed
onderwijs. Goed bestuur betekent dat ieder bestuur geacht wordt te functioneren volgens de
algemene principes van goed bestuur. Als onderdeel daarvan stellen de wet en de code als
voorwaarde dat het interne toezicht op het bestuur goed wordt geregeld en dat er een scheiding is
tussen het interne toezicht en het bestuur.
De uitgangspunten van de code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO-Raad worden door de
Stichting Heliomare Onderwijs onderschreven en toegepast. De governance code werkt volgens
het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’-beginsel. Heliomare past de code volledig toe.
In de statuten van de stichtingen die Heliomare vormen, is het Raad van Toezichtmodel
opgenomen: de Raad van Bestuur bestuurt onder toezicht van de Raad van Toezicht. De taken en
bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn in de statuten van de stichtingen opgenomen.
Daarnaast zijn het reglement Raad van Bestuur en het reglement Raad van Toezicht van
toepassing.
6.2

Zelfsturing: kernteams

Heliomare Onderwijs legt de verantwoordelijkheden in het hart van de organisatie. Alle
leerkrachten, leraarondersteuners en mentoren zijn lid van een kernteam. In het kernteam zitten
ook de klassenassistenten en leden van de commissie van begeleiding. Een kernteam is de
kleinste multidisciplinaire ondersteunings- en behandeleenheid. Een kernteam wordt
gecoördineerd door een kernteamcoördinator.
Tot voor kort hielden leidinggevenden zich vooral bezig met sturende en uitvoerende taken. Nu
vraagt de organisatie van leidinggevenden dat ze oog hebben voor het resultaat in combinatie met
een efficiënte bedrijfsvoering. Dit andere leidinggeven heeft direct consequenties voor de rol van
de medewerkers.
Er moet een goed evenwicht zijn tussen het sturend vermogen van de leidinggevenden en de
zelfsturing en autonomie van de medewerkers. Goede communicatie, een scherp geformuleerde
visie en de balans tussen sturing en eigen verantwoordelijkheid, zijn van essentieel belang bij
verandermanagement. In het verlengde hiervan is het belangrijk, dat medewerkers op elk niveau
professioneel gedrag vertonen. Ze moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun dagelijks
handelen. Leidinggevenden moeten het de medewerker vooral mogelijk maken dat gedrag te
vertonen.
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